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Kerstvakanti�
Maandag 21 december

Kerstfiguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen maken. Een
ster, een sneeuwvlok of een kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?

Kerst in de kring
Gezellig in de kring! We doen allemaal kerstspelletjes. Speel je
mee?

Dinsdag 22 december
Creatieve kerstcreaties
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen
mooie kerststukjes maken samen. Ook leuke versiersels in het
kerstthema zijn welkom!
Bingo kerst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met
kerstmis. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Donderdag 24 december
Kerstbrunch
We gaan met elkaar een heerlijk kerstbrunch maken en natuurlijk
deze met elkaar heerlijk op smikkelen.

Kerstsokken: pimp je sok
Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je
sok tot een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!

Vrijdag 25 december
1ste Kerstdag wij zijn gesloten

Maandag 28 december
Boszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger
is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. We gaan met elkaar naar
het bos en aan de hand van een zoekkaart gaan we de natuur
verkennen.
We gaan naar het bos! Trek je kaplaarzen aan en doe oude kleren
aan. Neem eventueel een setje schone kleren mee.
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Dinsdag 29 december
Winterse slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij
gaan vandaag winterse slijm maken! Gaat dat ons lukken?

Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal
gesproken zijn cocktails voor grote mensen.. Maar deze niet! Wij
maken deze lekkere drankjes met verschillende lekkere
ingrediënten. Proost!

Donderdag 31 december
Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud en
nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je
anderen? Schrijf je wens op een ster, versier de ster en hang deze in
onze wensenboom.

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag wij zijn gesloten
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