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Kerstvakanti� wee� 2 Ik� Beatr�
Deze week 'knallen' we spectaculair het oude jaar uit!

Joepie geen school.... dat betekend dat het de hoogste tijd is voor ons meest favoriete
spel, VERSTOPPERTJE! Dit mag natuurlijk alleen als er geen andere mensen in de
school zijn dus we gaan lekker los ;-). 

Verder gaan we heerlijk aan de knutsel en maken we fantastische creaties die in het
teken staan van vuurwerk. Natuurlijk gaan we ook lekker lunchen. We proberen ook
om onderwater vuurwerk te maken, dat klinkt spannend! Nieuwsgierig, kom gezellig
bij ons spelen!

Wij kijken er naar uit!

Groetjes,
Marsha, Monique, Joélle, Deborah, Esther en Patricia

Maandag 28 december
Gave hagedis sleutelhanger
Vandaag knutselen we een vrolijke hagedis. Het ziet er
misschien een beetje ingewikkeld uit, maar als je eenmaal
de slag te pakken hebt, is het helemaal niet moeilijk. Doe je
mee?
Omgekeerd verstoppertje
We spelen verstoppertje, maar niet zoals we normaal
spelen. Ben je al nieuwsgierig? Doe lekker mee!

Dinsdag 29 december
Vuurwerk stempelen
Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo
mooi met al die prachtige kleuren? In het midden van de
nacht knalt al dat mooie vuurwerk in het rond. Verf dit
spektakel maar eens zelf!
Vuurwerktikkertje
Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel
uit! Kom gewoon meedoen en dan knallen we samen het
jaar uit!
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Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de
andere landen doen ze dat weer anders! Het is zeker weten
altijd weer smullen!

Woensdag 30 december
SPEKtaculair Nieuwjaar
Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel
simpel en heel leuk!

Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk
schilderen. En doe dat op een donkerblauw of zwart
papiertje, want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!
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Donderdag 31 december
Oliebollen bakken!
Wie lust ze nou niet, die heerlijke bollen met krenten, stukjes appel of gewoon naturel. Een
oliebol hoort bij Oud en Nieuw! Hoeveel kun jij er op?

Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig uit en
er is geen knalletje te horen!

Vuurwerk portret
Een echt kunstwerk gaan we maken. Eerst moet je op de foto. Dan knippen we de foto zo
precies mogelijk uit en boven jouw hoofd maak je zelf en spetterend vuurwerk. Heel gaaf!

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag. Vandaag zijn we gesloten.
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