


26 december t/m 30 december

Eigen&Wijzer BSO IKC Scholtens

DE WINTER VAN 1922!
In de kerstvakantie, waarbij we teruggaan naar het jaar 1922, leren we vingerbreien, gaan we
aan de slag met onz e stamboom, bakken we oud-Hollandse po�ertjes en doen we de
ontdekking van de pindakaas! Dez e kerstvakantie wordt... De winter van '22!

Maandag 26 december

Dinsdag 27 december

Zwart-wit selfie challenge
Durf jij het aan, om de z wart-wit selfie challenge aan te gaan?! We maken coole
selfies en printen dez e uit in z wart-wit. Anderen moeten dan raden welke kleuren
er op de foto horen te staan.

Oud-Hollandse winterspelen
Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens dez e oude
winterspelen. Oud-Hollandse spelletjes in een winterjasje! Doe je ook mee?

Woensdag 28 december

Vingerbreien
Brei een sjaal voor je pop of knu�el. Vind je breien suf klinken? Dan heb je geluk
want je mag namelijk breien met je vingers. En dat is eigenlijk best wel cool!

Oud Hollandse po�ertjes
Po�ertjes z ijn een soort kleine pannenkoekjes, maar z oeter en dikker omdat z e
rijz en. Het is echt leuk en lekker om te maken!

Donderdag 29 december

Vogelvoederketting maken
Heb je vogels in de tuin en wil je dez e graag daar houden? Dan kun je de vogels
voeren met voer uit de winkel, maar je kunt ook z elf een voederslinger maken.

To�e tollen
Maak je eigen to�e tol in dez e leuke activiteit! Heel erg simpel met papier en een
satéprikker. Welke tol kan er het langst draaien?

Vrijdag 30 december

Bliktelefoon
Het experiment; kun je telefoneren met behulp van blikken? We gaan het testen!
Heb je thuis nog lege blikken? Maak z e vast schoon en neem z e mee.

Gez onde stroopwafels bakken
Wat ruiken die z elfgebakken stroopwafels lekker! We maken z e z elf met onder
andere havermeel, dadelstroop en appelstroop. Ze z ijn écht heerlijk (en gez ond).
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DE WINTER VAN 1922!
In de kerstvakantie, waarbij we teruggaan naar het jaar 1922, leren we vingerbreien, gaan we
aan de slag met onz e stamboom, bakken we oud-Hollandse po�ertjes en doen we de
ontdekking van de pindakaas! Dez e kerstvakantie wordt... De winter van '22!

Maandag 2 januari

Elfstedentocht challenges
It giet oan! We trotseren de Tocht der Tochten tijdens de Elfstedentocht challenges!
Doe jij dez e rennende schaatswedstrijd met ons mee?

Tijdcapsule
Maak je eigen tijdcapsule, verstop dez e en open de tijdcapsule over een paar
jaar.... alle herinneringen z ijn bewaard gebleven!

Dinsdag 3 januari

Zoek jouw familie
Welke familieleden heb jij allemaal? We z oeken het uit en maken een stamboom
van al onz e gevonden familieleden! Bij wie is jouw familie begonnen?

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

Woensdag 4 januari

Punniken met een rolletje
Punniken? Heb je er nog nooit van gehoord? Het is een handwerktechniek die je
echt z o onder de knie hebt. Leuk om te leren.

Oudheidkamer-Weststellingwerf
Vandaag brengen we een bez oek aan de oudheidkamer van Weststellingwerf en
gaan we ook hier terug in de tijd.

Donderdag 5 januari

De ontdekking van de pindakaas
We leren waar pindakaas vandaan komt en hoe je dit eigenlijk maakt. Want wist je
dat pindakaas eigenlijk helemaal niet Nederlands is?! Helaas pindakaas!

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.
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Vrijdag 6 januari

Praatjespot
Zin in een gez ellig praatje pot? Gebruik jullie z elfgemaakte praatjespot! Pimp een
saaie, lege pot en doe jullie vragenkaartjes hierin. Stel elkaar vragen en leer elkaar
beter kennen.

Hollandse Grachtenpanden
Langs de grachten van Amsterdam z ien we nog heel veel grachtenpanden! Dit z ijn
hoge huiz en van vroegere tijden. Wij gaan vandaag dez e typische Hollandse
huiz en namaken. Het komt er vast heel mooi uit te z ien!

 


