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Maandag 21 december
Rendier-rolletjes
Een heel precies knipwerkje..Van een toilet-rolletje maken
we een rendier! Leuk voor in de kerstboom, of om neer te
zetten. Doe je mee?

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere
warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een
van deze gezonde varianten!

Dobbel een Noordpool-verhaal
Je dobbelt met de dobbelsteen. Het aantal ogen op de
dobbelsteen bepaalt wie je bent, wat je doet en wat er met
je aan de hand is. Beeld dit uit of schrijf het op. Uitdaging!

Kerstslinger maken
We gaan de winterse dagen wat gezelliger maken met een
leuke kerstslinger. Even knutselen en klaar is je slinger met
de kerstman, de kerstboom of zelfs de sneeuwman!

Dinsdag 22 december
Sneeuwpop gooien
Kun jij de hele toren van sneeuwpoppen omgooien? Pak een
'sneeuwbal' en mik nauwkeurig op de sneeuwpop toren!

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

Sneeuwvlokken knippen
We gaan sneeuwvlokken knippen van papier. Er zijn hele
handige vouwtrucjes voor nodig om een mooi resultaat te
krijgen. Het ziet er super cool uit! Doe je mee?

Donderdag 24 december
Kerstavond ! Wij sluiten vandaag om 1700 uur. Wij
wensen iedereen hele fijne kerstdagen!
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Foute kersttrui
In Amerika was de foute kersttrui al een lange tijd hip en nu
zie je ze elk jaar ook in Nederland in de winkels liggen.
Uiteraard is zelf maken veel leuker!

Gestreken sneeuwvlokken
We maken van strijkkralen een winterse sneeuwvlok. Welk
patroon kies jij uit?

Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen
gedraaid! Dat betekent: extra spanning! Weet jij de artiest
en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Maandag 28 december
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen
bootsen! Zo gaan we proefjes doen om tornado's, regen en
wolken te maken!

Bladerdeeg appeltjes
Mmmmmm: appeltjes schillen, een figuurtje maken en dan
de oven in. Ruikt lekker, is leuk en smaakt heerlijk, dus wat
wil je nog meer?

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas
water, een naaldboom en nog veel meer typische winterse
dingen in de natuur!

Sneeuwvlokken met schilderstape
Wat een prachtig effect krijg je wanneer je op een witte
ondergrond de vorm van een sneeuwvlok afplakt, daarna
lekker schilderen en dan.....tape eraf en je hebt prachtige
sneeuwvlokken. Schitterende winterkunst!

Dinsdag 29 december
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Winterlandschap - Varia
We gaan een winterlandschap maken. Welke manier lijkt jou het leukste? Met je
handen verven, met een wattenstaafje of toch liever van papier? Kies er eentje uit en
ga aan de slag!

Winterstandbeelden
Als de muziek stopt staan we stil en veranderen we in standbeelden die iets met
winter te maken hebben. Misschien als iemand die schaatst of met sneeuwballen
gooit? Kunnen de kinderen van elkaar raden wat ze uitgebeeld hebben?

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

Donderdag 31 december
Oudjaarsdag! Vandaag sluiten we om 17:00. Wij wensen iedereen een
heel mooi oud en nieuw!

Het winterse reactiespel
Er roept iemand: "We bouwen een sneeuwpop!" en plotseling bibbert iemand anders
van de kou. We spelen een grappig spel waarbij we reageren op elkaar.

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.

Afsluiting bij de Batavieren
Om het jaar af te sluiten gaan we richting de Batavieren. Samen het jaar afsluiten
met nog een super leuke verrassing erbij!

 


