
Kerstvakantie de Boerderij
24 december tot en met 04 januari

De kerstvakantie is meestal door alle drukte snel voorbij. Daarom
willen we de kerstvakantie een gezellige vakantie van maken en
leuke dingen met elkaar doen die wij niet snel willen vergeten.

Maandag 24 december

Kerstkrans geverfd met afwasborstel
Normaal gesproken verf je met penselen. Maar
vandaag niet hoor! We gebruiken nu een
afwasborstel en de topjes van onze vingers!

Kerstdiner met lekkere hapjes
Gezellig met elkaar een kerstdiner maken met
lekkere hapjes (bijv. bladerdeeg hapjes,
fruitspiesjes, poffertjes, wraps, gevulde eieren,
tosti's)

Wie gaat er winnen met de
sjoelwedstrijd?
We gaan sjoelen en wie gaat er dan winnen?
Spannend?

Donderdag 27 december

Zelf uitnodigingen maken voor de
voetbalwedstrijd
Volgende week donderdag houden we op het
voetbalveld een voetbalwedstrijd. Wie willen we
dan uitnodigen? 

Lekker een zelfgemaakt pizza maken
Een zelf bedachte pizza maken. Wat doen we er
allemaal op?

BINGO in zorgcentrum Graafzicht
Dit keer doen we geen bingo op de Boerderij, maar
we gaan naar zorgcentrum Graafzicht. Samen met
de bewoners gaan we Bingo spelen.

Vrijdag 28 december

Raket Hotdogs
Lanceer je raket, recht je mond in! Ja, deze raket is
eetbaar. Heerlijke hotdog broodjes die we zelf
bakken.

Vossen en Kippen spel
Tok, tok, tok, toooook! Ahoeeeeee! Kippen en
vossen opgelet! Anders kan je zomaar afgetikt
worden.

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk
afsteken. Maar een kunstwerk van vuurwerk op
papier maken dat mag gewoon altijd. We
gebruiken hiervoor vandaag wattenstaafjes. Ben je
benieuwd? Het resultaat is heel mooi.

Maandag 31 december

Boter-kaas-en-eieren zelf maken
Speel je wel eens boter-kaas-en-eieren? Hoe
gezellig is het als je dit spelletje met je vader kunt
spelen? En je kunt het ook nog eens overal mee
naartoe nemen, superhandig! 

Eilandtikkertje
Ren voor je leven! Het eiland kan je redden. Maar
pas op: niet voor lang! 

Oud-en nieuw aftelklok
We maken een heerlijke aftelklok die naar het
nieuwe jaar toe loopt! 
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Woensdag 2 januari

Gewichtheffen: traktatie
Kan jij wel wat extra kracht gebruiken? Eet deze
halters maar eens op en kijk hoe sterk je ervan
wordt! 

Wantenkrans
Leg de materialen klaar op de tafels. Zorg ervoor
dat je twee handschoenen en twee sneeuwsterren
per tafel hebt die de kinderen kunnen overtrekken.

Donderdag 3 januari

Zelfgemaakte eiersalade
Je kent ze wel, bakjes met kant-en-klare eiersalade
die je in de supermarkt kunt kopen. Voor deze
eiersalade is het een beetje prakken, sausje erbij,
op smaak brengen en klaar is je zelfgemaakte
eiersalade. Wedden dat je niet anders meer wilt......

Fotolijstjes van rolletjes papier
Geef je het cadeau of ga je hem misschien wel in je
eigen kamer neerzetten? Een fotolijstje maken is
altijd een goed idee! En deze met rolletjes papier is
het helemaal een kleurrijk kunstzinnig
knutselwerk!

Voetbalwedstrijd met alle genodigden
's Middags is de voetbalwedstrijd met alle
uitgenodigden op het voetbalveld. Wie gaat er
winnen?

Vrijdag 4 januari

Naar de Monkey town
Gezellig spelen in de Monkey town


