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23 december tot en met 05 januari

Maandag 23 december
Gezonde Kerstpopcorn
Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf
erg lekkere popcorn en die er ook nog eens
gezellig uitziet. We gebruiken gezonde
ingrediënten in kerstkleuren. Smullen!

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

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

Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van
de vloer en haal je Kerstsokken van stal: het
is tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!

Dinsdag 24 december
Kerst kurken
Met kurken maken we de leukste
kerstfiguurtjes. Welke wil jij maken? Een
leuke sneeuwpop, een lief kerstkaboutertje
of een gave kerstboom? We maken er een
touwtje aan, zodat we het in de kerstboom
kunnen hangen. 

3x Foute Kersttrui DIY
In Amerika was de foute kersttrui al een
lange tijd hip en nu zie je ze ook in
Nederland overal in de winkels. Uiteraard is
zelf maken veel leuker!

Gezonde kerstkransjes
Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een
bolle kerstmannen-buik te voorkomen,
maken we de gezonde variant met banaan
en havermout! Super lekker én leuk om in
de kerstboom te hangen.

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

Woensdag 25 december
GESLOTEN

Donderdag 26 december
GESLOTEN

Vrijdag 27 december
Magische vuurwerk krastekening
Kras het vuurwerk tevoorschijn. Kleurrijk en
spetterend op een betoverende manier!

Snelle bladerdeeghapjes
Feestelijke hapjes die snel en simpel te
maken zijn. Gemaakt van bladerdeeg. Leuke
vormen maken en dan even in de oven.
Mmmm!

Oud en Nieuw decoraties
Een vrolijke tijd zo rond oud en nieuw. We
pimpen onze BSO ruimte met mooie
galaxy-achtige versieringen. We maken ze
van dik karton en met allerlei versiersels.

Maandag 30 december
Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk
afsteken. Maar een kunstwerk van vuurwerk
op papier maken dat mag gewoon altijd. We
gebruiken hiervoor vandaag wattenstaafjes.
Ben je benieuwd? Het resultaat is heel mooi.

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar?
En wat wens je anderen? Schrijf je wens op
een ster, versier de ster en hang deze in
onze wensenboom.
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Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk
afsteken. Maar een kunstwerk van vuurwerk
op papier maken dat mag gewoon altijd. We
gebruiken hiervoor vandaag wattenstaafjes.
Ben je benieuwd? Het resultaat is heel mooi.

Pom de sneeuwpop
Om de sneeuwbuien een beetje aan te
moedigen maken wij alvast deze mooie
sneeuwpop van pompons!

Supergrote sneeuwvlokken
Hoe ziet een sneeuwvlok er uit als je deze
onder een microscoop kunt bekijken? Je zult
versteld staan want de vormen zijn prachtig.
Ontwerp vandaag zelf een sneeuwvlok en
maak er een prachtige winterse decoratie
van.

Dinsdag 31 december
Party Poppers maken met wc-rolletjes
Confetti de lucht in knallen kan met deze
leuke party poppers! Altijd handig voor
ieder knalfeest!

Jouw foto met vuurwerk
Een echt kunstwerk maken we vandaag.
Eerst moet je op de foto. Dan knippen we de
foto zo precies mogelijk uit en boven jouw
hoofd maak je zelf en spetterend vuurwerk.
Heel gaaf!

Vuurwerk in een potje
Het is weer bijna oud en nieuw en daar
hoort natuurlijk vuurwerk bij! Kom je eigen
vuurwerk maken!

Oud en Nieuw decoraties
Een vrolijke tijd zo rond oud en nieuw. We
pimpen onze BSO ruimte met mooie
galaxy-achtige versieringen. We maken ze
van dik karton en met allerlei versiersels.

oud en nieuw dipjes
Bij Kerstmis hoort ook lekker eten. Wij gaan
aan de slag om onze eigen dipsauzen te
maken. Ze hebben allemaal de typische
kerstkleuren! Welke kies jij? Een lekkere
guacamole-dip, een heerlijke salsasaus of
zelfgemaakte mayonaise? 

Wie ben ik - kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van
Home Alone? Probeer het als eerste te raden
bij dit spel! 

Donderdag 2 januari
Winterbloemen zoeken
Sommige planten en struiken bloeien altijd
in de winter. Bijvoorbeeld de Hazelaar of de
Kerstroos. Maar in zachte winters zie je al
veel meer planten bloeien. Kijk maar eens
goed. Paardebloemen en Madeliefjes 
bloeien gewoon door als het niet te hard
vriest.

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het
oprapen maar gelukkig kunnen we het zelf
ook maken. Wil jij een witte kerst of liever
sneeuw op je verjaardag? Maak het
makkelijk en snel gewoon zelf!

Waar is Olaf uit Frozen?
Waar is Olaf gebleven? Elsa wijst ons de weg
via pijlen. Ook heeft ze letters voor ons
verstopt op deze speurroute. Als we de
letters verzameld hebben dan vormen deze
een woord. Zullen we met dit woord
ontdekken waar Olaf verstopt zit?

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

Winter standbeelden
Ineens stopt de muziek: freeze! Welke
winterse move beeld jij uit? Sneeuwballen
gooien? Sleetje rijden? 
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Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker
warm! We kunnen hem thuis ook eens
maken, gezellig voor het kerstdiner! En
natuurlijk zonder wijn, maar boordevol
druivensap! 

Wantenkrans
Leg de materialen klaar op de tafels. Zorg
ervoor dat je twee handschoenen en twee
sneeuwsterren per tafel hebt die de
kinderen kunnen overtrekken.

Vrijdag 3 januari
Winterse dans- en zingspelletjes
Bekende liedjes & spelletjes veranderen we
een heel klein beetje zodat het opeens in
een winters sfeertje past! Wat dacht je van
"Op de Noordpool staat een huis" en "Eskimo
mag ik overvaren"? Superleuk!

Wintermutsen van wol en wc-rol
Wat zien deze 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 zijn welkom.

Escaperoom Dr. Freeze
Bevrijd jezelf uit de kamer van Dr. Freeze,
een ijskoude boef die de ruimte wil laten
bevriezen... Via puzzels en slimme raadsels
probeer je met je groepje binnen een half
uur de kamer te openen met de verborgen
code...

Sneeuwpopsquishy
Squishies: de speeltjes die afgelopen jaar zo
populair zijn geworden. Leuk om mee te
spelen en nóg leuker om zelf te maken. Wij
maken er eentje in winterse sferen: een
sneeuwpopsquishy!

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

Noord-en Zuidpool - Waar of Niet Waar?
Een korte quiz! Zijn deze stellingen over de
Noordpool en de Zuidpool nu waar of niet
waar? Wat denk jij te weten? Wie verzameld
de meeste goede antwoorden?


