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Piek�jn� kers� wee� 1
Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te sparen… We
pimpen onze Kerstsokken, gaan rocken op onze sokken tijdens het Kerstsokkenbal en
hoe snel ben jij met het kerstklokjesparcours?

Let op! Donderdag is het kerst truien dag! Dus trek je mooiste, leukste gekste kersttrui
aan!

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

Liefdevolle kerstgroet,

Team Olivier

Maandag
Lunch: Brood

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?
Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en
haal je Kerstsokken van stal: het is tijd voor het knotsgekke
Kerstsokkenbal!
Kerstkaars van kaas
Een gezonde eetbare kaars maken wij! Een kaars van kaas?
Ja het kan echt!
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Dinsdag
Lunch: Pannenkoeken

Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen
gedraaid! Dat betekent: extra spanning! Weet jij de artiest en
de titel van het nummer dat voorbij komt?
Kerstbal van rietjes
Rietjes samenbinden tot een kerstbal? Ja, dat kan! Wij
maken prachtige exemplaren.

Kerstachtige balans
Kun jij al goed je evenwicht bewaren? We gaan dit oefenen
door over de groene lijnen te lopen. Versier de kerstboom
terwijl je je balans houdt.
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!

Woensdag
Lunch: Brood

Kerstbomen om je vingers bij af te likken
Met behulp van een satéstokje en eventueel nog wat
cocktailprikkers maken we een gezond kunstwerk. Een
eetbare kerstboom!
Ren Rudolph ren!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel
verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke
varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met Rudolph
het rode-neus-rendier in de hoofdrol. Wat lijkt jou een leuk
spel? Kies maar uit en spelen maar!
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! Wie weet vindt jij deze wel
heeeeel lekker
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Lichtjes in het donker
Tijdens de kerstdagen kunnen we wel een lichtje gebruiken in het donker. Knutsel deze
kerstlantaarn en maak er een gezellige tijd van!

Donderdag
FOUTE KERST TRUIEN DAG
heb jij een mooie kersttrui trek deze dan aan. Hoe fouter hoe beteR

Lunch: Broodje knakworst

Kerstster van worstenbroodjes
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die we op kunnen
eten.

Kerst kurken
Met kurken maken we de leukste kerstfiguurtjes. Welke wil jij maken? Een leuke sneeuwpop,
een lief kerstkaboutertje of een gave kerstboom? We maken er een touwtje aan, zodat we het
in de kerstboom kunnen hangen.
Zoek en vind: kerstplacemat
Een ideale activiteit tijdens de kerstperiode. Kleur deze placemat in en ga op zoek naar de
verschillende figuren. Wat een gezelligheid!

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?
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