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Maandag 27 februari
Clownshoed en jongleerballen
We maken onze eigen clownshoed. Kies jouw favoriete kleur en
maak de mooiste versieringen. Om het helemaal af te maken kun
je ook nog jongleerballen maken. Dat is leuk om mee te spelen!

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!

Ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken.
Wij maken onze eigen ganzá shaker!

Dinsdag 28 februari
Blaasvoetbal
Zin in een potje voetbal? Deze keer spelen we geen voetbal met
onze voeten, maar met een rietje! Blaas het balletje in het doel
van de tegenstander en SCOOR!

Rijm tikkertje
Dit is een leuke variant op het spel tikkertje. Je kunt jezelf vrij
rijmen! Het enige wat je hoeft te doen is een rijmwoord noemen
op het woord dat de verlosser jou vertelt.

DoenKids feestslinger
Hoera, DoenKids bestaat 10 jaar! Maak een feestslinger en speel
er verschillende spelletjes mee. Maak tot slot nog leuke foto's met
elkaar. Even kijken en lachen maar!

Feestbubbels experiment
Doe dit experiment en kom erachter wat er gebeurt als je baking
soda en glitters samenvoegt met azijn. Echt een feestje!

Donderdag 2 maart
Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast
nog nooit eerder gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen smaken?
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Toveren met kleuren en zout
Ben jij ook nieuwsgierig wat voor magische creaties je met zout,
lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens
deze oude spelen. Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en
het blijft leuk! Doe je ook mee?

Vrijdag 3 maart
Eetbare feesthoedjes
IJsjes zijn erg lekker om te eten, maar wist je dat we nog veel
meer kunnen doen met de hoorntjes? We gaan er vandaag
feesthoedjes van maken!

Winterse dilemma's
Altijd je tong verbranden aan de warme chocolademelk of nooit
meer met een winterjas naar buiten. Heb jij wel eens gehoord van
een dilemma? Je MOET kiezen!

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel
mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal de vrije loop
laten!

 


