
Wasko bso Het Palet

Tusse� kers� e� ou�&nieuw
Lieve kinderen.

Dit is alweer de laatste week van het het jaar. Deze gaan we dus feestelijk afsluiten
met spetterende en knallende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan leuke vuurwerk
knutsels en lekker eten maken als thema oud & nieuw.

We wensen jullie een fijne laatste week en een mooi en gezond nieuwjaar.

Lieve groetjes van Willemijn, Tessa, Angela en Margreet.

Maandag 28 december
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!
Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de
8 sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
Vuurwerk-Verklaring
Pannenkoeken smullen
Als lunch een lekkere pannenkoek die we versieren met
slagroom, stukjes appel en ander lekker fruit.

IJskoude experimenten
Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke proefjes
mee doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je water laat
bevriezen? En smelt ijs sneller als je er zout bij doet? Daar
kom je allemaal achter tijdens de ijskoude proefjes.

Dinsdag 29 december
Sneeuwhangers van flessenbodems
Een ideale manier om lege flesjes te recyclen tot een hele
leuke sneeuwhanger. Verzamel lege drinkflesjes met een
gebobbelde onderkant. Van de onderkant maken we een
hanger!
Gezonde sandwich
Zelf weten wat je op je sandwich doet? Dat mag vandaag.
Het is alleen allemaal wel gezond.
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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!
Wenslampje
Heb jij een wens? Met jouw zelfgemaakte wenslampje komt
jouw wens misschien wel uit. Maak dit prachtige lichtje en
neem 'm mee naar huis.

Woensdag 30 december
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.
Nasi speciaal
Wegens succes maken en eten wij dit nog eens als lunch.

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

Donderdag 31 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!
Aftelklok
We maken een heerlijke aftelklok die naar het nieuwe
tijdperk toe loopt! Je kunt er ook een heel leuke filmpje mee
maken. Daarna is het natuurlijk etenstijd!
Oudejaarslunch
Om dit jaar af te sluiten maken we met zijn allen een lekkere
lunch klaar. Het is nog een beetje een verassing wat wij
precies gaan maken.
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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!
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