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Maandag 28 december

Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! We kunnen
hem thuis ook eens maken, gezellig voor het kerstdiner! En
natuurlijk zonder wijn, maar boordevol druivensap!
Wasknijper skiërs
Heb je ook zoveel zin in een wintersportvakantie? Om alvast
in de wintersportsfeer te komen maken we deze kleurrijke
skiërs van wasknijpers.
Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar
gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Hou jij ook zo van
sneeuw? Maak het makkelijk en snel!

Dinsdag 29 december
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!
Après ski spelen
Doe spellen met de leukste après-ski hits! Draai aan de
schijf en kijk wat jij voor opdracht krijgt! Verboden te lachen,
hard-zacht zingen of toch: foutje, bedankt? Dat wordt
lachen!
De Grote Karaoke-show
Alle liedjes tijdens de Après ski spelen geoefend? Of
gewoon zin in een gave karaoke show?! Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje!

Woensdag 30 december
Skilift knutselen
Ga jij wel eens op skivakantie? Om de hoge bergen in te
komen ga je dan met de skilift naar boven. Maak je eigen
skilift en neem mee wie je maar wilt!
Kompasketbal
Weet jij waar het noorden is? En weet je dan ook waar het
zuidoosten is? Gooi vanuit de juiste hoek de bal in de mand
en je verdient punten!
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Donderdag 31 december
3D-slee
We gaan een sleetje van ijsstokjes maken. Perfect voor in
de kerstboom, om cadeau te geven met wat lekkers er
bovenop óf gewoon simpelweg om neer te zetten als
winterse decoratie.
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.

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag: Gelukkig nieuwjaar!✨
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