
Wasko bso Het Palet

Witt� Kers�
Lieve kinderen.

Nog even en dan is het weer zover, de kerstdagen staan weer voor de deur. We gaan
er met zijn allen een leuke kerstweek van maken, om al een beetje in de sfeer te
komen. 
Op het programma van deze week dus leuke kerstactiviteiten met natuurlijk lekker
eten tijdens de lunch door jullie zelf uitgekozen. 
Wij wensen jullie een hele fijne week en alvast fijne kerstdagen.

Liefs van Angela, Tessa, Willemijn en Margreet

Maandag 21 december
Kerstgym
Lekker bewegen is altijd leuk! Duikelen, springen, klimmen
en klauteren. We doen dit alles gezellig in kerstthema.

Kartonnen kersthangers
Normaal gooi je karton in de oud papier bak. Wij gaan er
decoratieve hangers van maken die zo de kerstboom in
kunnen!
Groentesoep met broodjes
Hmmm, lekker een warme kop soep in deze koude kerst
week. Met en zonder ballen en een heerlijk broodje erbij.

IJzige kunst
We gaan naar buiten op zoek naar natuurlijke materialen
die we kunnen gebruiken voor onze ijzige kunst. Zou het
weer een beetje meewerken of moet de diepvries ons een
handje helpen?

Dinsdag 22 december
Sterren van groot naar klein
Kerstmis is de tijd van sterretjes. Welke ster is groot en
welke ster is klein? We kijken of we ze van klein naar groot
op een rijtje kunnen leggen en we versieren ze op onze
eigen manier. Leerzaam en creatief!
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TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie.
Je kunt sterren verdienen. Het team met de meeste sterren
verdient een plaats op de Wall of Fame!
Spaghetti bolognaise en stokbrood met kruidenboter.
We eten weer even iets warms tussendoor om op
temperatuur te blijven.
Met en zonder gehakt
Kerstmannen van stokken
We gaan eerst buiten op zoek naar geschikte takken om
kerstmannen van te maken. We maken ze daarna op maat
en gaan ze verven.

Woensdag 23 december
Kerstkaars van kaas
Een gezonde eetbare kaars maken wij! Een kaars van kaas?
Ja het kan echt!

Kerstfiguren van zoutdeeg
Van zoutdeeg maak je de leukste dingen. Gebruik
bijvoorbeeld je hand als basis voor een kerstman. Na het
afbakken begint het versieren.
Couscous
Vandaag staat couscous op het menu. Een lekker gerecht
die je op verschillende manieren kunt maken. Eet smakelijk
alvast.
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..!

Donderdag 24 december
Kerstgym
Lekker bewegen is altijd leuk! Duikelen, springen, klimmen
en klauteren. We doen dit alles gezellig in kerstthema.

Kerstfiguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen
maken. Een ster, een sneeuwvlok of een kerstboom
bijvoorbeeld. Welke kies jij?
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Kerstlunch
Vanmiddag hebben we een kerstlunch. Gezellig met zijn allen aan tafel met allemaal lekkere
broodjes en beleg. Even lekker in de kerstsfeer komen.

Kerstkristallen proefje
Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak hangen ze in de kerstboom, of gewoon
gezellig ergens in huis. Wij gaan deze namaken en doen hier een gaaf proefje mee! We laten
hier namelijk kristallen op groeien. Doe je mee?
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