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kerstvakanti� programm� 2020
Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de foute kersttrui van zolder en begin maar alvast met kerstliedjes en dansjes
oefenen! … We maken de gezondste en lekkerste kerstkoekjes en ja echt... we gaan
zelf sneeuw maken! Ook houden we een kerstklokjesparcours en maken we een
heerlijke en gezellige kerstbrunch met de lekkerste hapjes.

Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op het
programma zoals sneeuwpop bowlen. Of doe mee met prachtig vuurwerk maken met
lijm, zout en verf ! En super , er komt een springkussen! Een groot feest dus..

Deze en nog veel meer leuke activiteiten zijn te vinden in dit Kerstprogramma! Kom jij
deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van Annelies, Debby, Shirley, Anneke, Bianca, Stephanie en Miranda

Maandag 21 december
Film kijken: De Polar Express

Dans de Polar Express
Ken jij de film: The Polar Express? Hier zitten allerlei leuke
dansjes en liedjes in. Welk dansje doen jullie in de trein
richting de Noordpool?
Gezonde kerstkoekjes
Mmmm... er gaat niets boven de geur en smaak van
versgebakken koekjes. Deze kerstkoekjes zijn ook nog eens
gezond. Bak je mee? Smullen maar!
Kerstbel knutsel
Ho ho hooo.. de kerstman tingelt met zijn kerstbel. Wij gaan
ook een kerstbel knutselen. En weet je wat? Deze kerstbel
kan ook nog eens in de kerstboom hangen!

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!
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Kerst photobooth
Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever
kerstballen voor je ogen? Kies je eigen props bij deze leuke
Kerst photobooth!
Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar
gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Wil jij een witte
kerst? Maak het makkelijk en snel!

Woensdag 23 december
Foute kersttrui
In Amerika was de foute kersttrui al een lange tijd hip en nu
zie je ze elk jaar ook in Nederland in de winkels liggen.
Uiteraard is zelf maken veel leuker!
Gezonde kerstkransjes
Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle
kerstmannen-buik te voorkomen, maken we de gezonde
variant met banaan en havermout! Super lekker én leuk om
in de kerstboom te hangen.
Kerstkrans sjoelen
We gaan sjoelen met kerstkoekjes! Zou het wat worden
denk je? Het zal wel een bak vol kruimels opleveren
waarschijnlijk.

Donderdag 24 december
Doe je (foute) kersttrui aan
Heb je een (foute) kersttrui, kerstpyjama of kersthaarband? Doe hem
vandaag aan!

Kerstklokjesparcours
We gaan onze oren en ons lichaam trainen. Wie lukt het om
bij het einde van het parcours te komen zonder de
kerstklokjes te laten luiden?
Fruitige kersthapjes
Lekker! We maken heerlijke hapjes van fruit in de vorm van
de kerstman. Of in de vorm van een kerstboom....Tsja,
eigenlijk maken we fruitige kerstige hapjes? Klinkt geinig en
smaakt heerlijk!
Kerstbrunch
We gaan vanmiddag met elkaar een gezellige en lekkere
kerstbrunch houden
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Vrijdag 25 december
1e Kerstdag!
Vandaag zijn wij gesloten. Wij wensen iedereen een fijne kerst!

Maandag 28 december
Bananensneeuwpop op een stokje
Hoe maak je van een banaan een sneeuwpop? Met een satéprikker, een mesje en nog een
paar stukjes andere eetbare dingen krijgen wij het wel voor elkaar. Een sneeuwpop op een
stokje!
Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

De sneeuwpop zegt...
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo snel mogelijk "tinge-
linge-ling" te roepen! Wie is de laatste? Hij of zij is af..!

Dinsdag 29 december
Winterlandschap
Lekker dik ingepakt naar buiten toe en je rondjes schaatsen. We knutselen dit mooie
Hollandse tafereel; schaatsen op natuurijs.

Winterdans
Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Denk aan dwarrelende
sneeuwvlokjes, rollende sneeuwballen en glijdende schaatsen. Wij gaan proberen om dit
allemaal na te doen. Samen maken we van al deze bewegingen een vrolijke winterdans.
Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te
warmen. Probeer eens een van deze gezonde varianten!

Woensdag 30 december
Sneeuwpop pudding
We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een sneeuwpop van. Kook je mee?

Vogeltosti
Ook vogels houden van tosti's! Smeer een boterham in met speciale vogelpindakaas en
beleg de boterham verder met zaadjes, appeltjes en ander fruit. Het kan er allemaal op.
Smullen maar!
Springkussen
Heel de dag
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Donderdag 31 december
Springkussen , spring met ons het nieuwe jaar in!
heel de dag

vuurwerk met kleuren en zout
Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis heeft gaan we de magische creaties maken.
Ben jij ook nieuwsgierig wat je met zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag
Vandaag zijn wij gesloten, Gelukkig nieuwjaar!!
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