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25 tot en met 28 februari

Simsalabim Hallo allemaal!

We zijn allemaal gek op sprookjes en er zijn er zo veel! Allerlei
ideeën voor superleuke activiteiten! Doen jullie mee met het grote
Disney zoekspel en gaan we lekker smullen van de
tomatenpaddestoelen?

Wij hebben er zin in, jullie ook?

Groetjes Team Oranje Nassau, Aranka & Annelies  

Maandag 25 februari

Appelpaddenstoeltjes
Rood met witte stippen. Lekker, een stukje gezond
en een stukje snoep maar vooral erg grappig. Deze
paddenstoeltjes van Kabouter Spillebeen kan
niemand weerstaan. 

Kabouterhuisje knip, kleur en
bouwwerkje
Bestaan kabouters echt of niet? Het maakt niet uit
want we maken in ieder geval sprookjesachtig
mooie kabouterhuisjes!

Roodkapje kringspel
Een leuk spel in de kring! Roodkapje en de boze
wolf doen ook mee.

Dinsdag 26 februari

Sprookjes Hindernis Quiz
Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis en doe
mee aan deze hilarische quiz vol hindernissen &
sprookjes!

Eetbare tomatenpaddenstoel, rood met
witte stippen
Lekkere en heel gezonde paddenstoeltjes die we
maken van tomaat en kaas. Er zijn ook varianten
met ei die lekker en gezond zijn. Wie weet maken
we ze allebei wel vandaag?

De rietjesdraak
We veranderen in een draakje dat kan borrelen en
blazen. Spuw jij ook vuur?
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Woensdag 27 februari

Kasteel, kleur- en bouwplaat
Ridders en prinsessen opgelet; vandaag bouw jij je
eigen kasteel!

Donderdag 28 februari

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur
te spuwen! 

Kinderchampagne maken
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen
kinderchampagne! Compleet met echte bubbeltjes,
in een mooi champagneglas. Proost!

Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt
er vast al heel wat gezien in je leven want wie kent
niet de prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en
nog zo veel meer. Speur met ons mee en probeer
de juiste antwoorden te vinden.


