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Kerstvakantie 27 december tot 6 januari

Maandag 26 december
2e Kerstdag GESLOTEN

Dinsdag 27 december

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

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

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
Een gez onde eetbare kerstboom, hoe lekker klinkt dat? 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! Hopelijk lukt het ons op
tijd...

Donderdag 29 december

Vuurwerk portret
Een echt kunstwerk gaan we maken. 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. Heel gaaf!

Sneeuwpop-piz z a
Super leuk om te z ien toch, dez e sneeuwpoppen-piz z a's?! Naast het feit dat z e er erg leuk
uitz ien, z ijn z e ook nog eens mega lekker!

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

Party poppers
Confetti maakt ieder feestje nog leuker! Maak z elf confetti poppers. Handig voor ieder knalfeest!

Vrijdag 30 december
Groep gesloten

Maandag 2 januari

Kerst photobooth
Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je ogen? Kies je eigen props
bij dez e leuke Kerst photobooth!

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!

Dinsdag 3 januari

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?

Vier seiz oenenboom
Elk jaar kent vier seiz oenen: lente, z omer, herfst en winter. Er verandert veel aan een boom per
seiz oen! Door te schilderen leren wij het verschil tussen de seiz oenen op een leuke manier!

IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad 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

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
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Skateboard Workshop
Altijd al willen leren skeeleren of skateboarden? Nu is je kans om dit te kunnen doen, indoor in
de gymz aal, of toch buiten.

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

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken z elfgemaakte sneeuwballen, z odat we nu ook binnen met sneeuw
kunnen spelen. Cool toch?!

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!

Sneeuwbol met winterlandschap
We maken z elf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de sneeuw naar beneden komt vallen. Binnenin maken we een
winterlandschap. Schudden maar!

Vrijdag 6 januari
Groep gesloten

 


