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Kerstvakantie Dinsdag 27 december 2022 - Vrijdag 6 januari
2023

Maandag 26 december
GESLOTEN
2e kerstdag

Dinsdag 27 december

Let it snow!
We gaan borduren! We borduren een mooie sneeuwster op een papieren bordje. Wat een mooi
winters tafereel z al dat worden!

Foute kersttrui
De kerstrui is raz end populair aan het worden! Uiteraard is z elf maken veel leuker!

Fruitkerstbomen
We maken een heerlijke fruitsalade in de vorm van een kerstboom. Knutsel en smikkel mee!

Kerstlichtjes
We maken onz e eigen kerstlichtjes voor het raam. Als het buitenlicht erop schijnt lijkt het net echt!

Woensdag 28 december

Kerstkrans geverfd met afwasborstel
Normaal gesproken verf je met penselen. Nu gebruiken een afwasborstel en de topjes van onz e
vingers!

Gez onde kerstboom
We gaan met behulp van z elfgemaakte wraps en gez onde groenten een hele lekkere kerstboom
maken!

Escaperoom: De geheime kamer van de stoute kerstelf
Hé-hé-hé, Ho-HoHo! Dez e stoute kerstelf steelt z omaar een cadeau! We gaan op z oek naar de
geheime kamer en proberen het magische kistje van de elf te openen!

Donderdag 29 december

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in met dez e vrolijke vuurpijlen. Volkomen geluidloos en veilig, want bij
dit vuurwerk knallen alleen de kleuren!

Oliebollen partyprops
Knip dez e to�e partyprops uit en prik z e in een oliebol. Je kunt z elf kiez en hoe jouw oliebol er
uit komt te z ien. Supergrappig!

Kei-lekkere kinderbubbels
Wij maken dez e bubbels met ingrediënten z oals cranberry- en granaatappelsap. Lekker en
feestelijk!
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Sneeuwpop-piz z a
Super leuk toch, dez e sneeuwpoppen-piz z a's?!

Vuurwerk portret
Eerst moet je op de foto. Dan knippen we de foto z o precies mogelijk uit en boven jouw hoofd
maak je z elf en spetterend vuurwerk.

Vrijdag 30 december

Rendier van een bordje
Op een hele gemakkelijke manier maken we een héél lief rendier..! Leuk voor aan de muur tijdens
de Kerstdagen.

Pesto moz z arella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Sneeuwpop smoothie
We maken dez e smoothie van ananas, kokos en banaan en versieren z elf onz e bekertjes.

Maandag 2 januari

Levend Party & Co Wintereditie
Ken jij het spel Party & Co? Dit keer gaan we het levensgroot spelen. En niet in de 'gewone'
variant, maar in de wintereditie!

Groentesoep
Helemaal z elf maken we dez e soep. Zonder pakjes en z akjes!

Wintermuts
Een stevige warme wollen muts is heerlijk in de winter. Dez e koop je niet kant en klaar in de
winkel maar mag je z elf ontwerpen.

Dinsdag 3 januari

Vier seiz oenenboom
Elk jaar kent vier seiz oenen: lente, z omer, herfst en winter. Er verandert veel aan een boom per
seiz oen!

Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerz aam. Wij geven je drie recepten voor het
perfecte winterse slijm! Welke maak jij?

IJsbeer hapjes
Vandaag eten we ijsberen, maar geen z orgen, z e z ijn niet z o koud als je verwacht. Dat wordt
genieten!

Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren hapjes!

Woensdag 4 januari
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Origami ster
Hier komt wat vouwkunst bij kijken... Niet z omaar een simpele ster, maar echt eentje om jaren te bewaren. Ze z ijn z o mooi; z e z ijn z elfs
geschikt als cadeau of voor in de Kerstboom! Doe je mee?

Pasta Lunch

Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de winter. Spannend hoor! Wie hee� er als eerste z ijn kaart vol?

Donderdag 5 januari

Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

Sneeuwpoppen van rijstwafels
Lekker als snack of als lunch. Met of z onder muts? En wat smeer jij op je wafel? Je kunt diverse varianten maken.

Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! We kunnen hem thuis ook eens maken, gez ellig voor het kerstdiner! En natuurlijk z onder
wijn, maar boordevol druivensap!

Sneeuwportret
We laten het sneeuwen op ons papier. We schilderen een sneeuwbui en plakken onsz elf hierin. Wat een winterpret!

Vrijdag 6 januari

Kerstsokken: pimp je sok
Foute Kersttruien z ijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok tot een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!

Hotdog lunch

Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, dez e raket is eetbaar. Heerlijke hotdog broodjes die we z elf bakken.

Sneeuwbol maken: Let it snow!
Maak van jez elf een skiër, sneeuwpop of misschien wel een kerstman en creëer z o je eigen winter wonderland!

 


