
26 december t/m 30 december

Het Wijze Eiland

Kerstvakantie

Maandag 26 december
Gesloten

Dinsdag 27 december

Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk schilderen. En doe dat op een
donkerblauw of z wart papiertje, want dan z iet je vuurwerk er nog to�er uit!

Kei-lekkere kinderbubbels
Wij maken dez e bubbels met ingrediënten z oals cranberry- en granaatappelsap. Lekker
en feestelijk!

Woensdag 28 december
Gesloten

Donderdag 29 december

Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het z iet er prachtig uit
en er is geen knalletje te horen!

Kniepertjes bakken
Weet jij wat kniepertjes z ijn? In dez e activiteit gaan we z e z elf bakken en proeven.
Dat wordt smikkelen!

Vrijdag 30 december

Sneeuwballen bakken
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op
oudejaarsdag, is het bakken van sneeuwballen. Mmmm z o lekker!

Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen Kerstafettespelen, doe jij met
ons mee? Een donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de rendierrun en
nog meer!

 



02 januari t/m 06 januari

Het Wijze Eiland

Kerstvakantie

Maandag 2 januari

Getallen van bladerdeeg
Weet jij in welk jaar we nu leven? Of wanneer je geboren bent? Hoeveel jaar ben je
eigenlijk? Of wat is jouw lievelingsgetal? Maak de getallen na met bladerdeeg, bak z e
af en smikkel z e lekker op.

Wintermutsjes van wol
Wat z ien dez e mutsjes er schattig uit! Leuk als decoratie in een winterthema of als
hanger in de kerstboom. Of misschien wil je dit mutsje wel gebruiken als
eierwarmer? We hebben nog wel wat wc-rolletjes nodig en ook restjes wol z ijn
welkom.

Dinsdag 3 januari

Winterse erwtensoep
Zeg je winter? Dan denk je aan erwtensoep! Maak een kommetje oud-Hollandse
erwtensoep of ga voor een bakje snelle snert!

Silhouette lichtje
We maken een gez ellig windlichtje met mooie silhouetten die je z iet z odra we het
lichtje aansteken. Ze kunnen z elfs draaien! Cool hè?!

Woensdag 4 januari
Gesloten

Donderdag 5 januari

Waterweetjes
Er z ijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we
proefjes doen om tornado's, regen en wolken te maken!

Caribische confetti rijst
We maken een rijstgerecht met een feestelijk tintje: Caribische confetti rijst. Klinkt al leuk
toch? Het is ook nog eens heel erg lekker!

Vrijdag 6 januari

Servet op glas
We gaan een fles beplakken met servetten. Knip het mooiste patroon of de mooiste
kleur uit en versier de fles!

Ballonnenpret!
Met ballonnen is het altijd feest! In een circus of op een verjaardag. Er is altijd wel
een goed moment voor een ballon! Maar ballonnen z ijn niet alleen leuk om naar
te kijken! Je kunt er ook heerlijk mee spelen.
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