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Winterwonderland
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Het is weer tijd voor de kerstvakantie. Lees hier onder wat voor leuke
activiteiten we gaan doen deze vakantie.

Maandag 27 december
Film kijken
Hebben jullie genoten van de kerstdagen? Om even bij te
komen van de drukke dagen bouwen we de bso om tot
bioscoop en gaan we een winterfilm kijken.

Sneeuwpop pudding
We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een
sneeuwpop van. Kook je mee?

Sneeuwman van wattenschijfjes
Een mooie kerstkaart maken is niet zo heel moeilijk. Je kunt
wel op duizenden manieren een kaart maken, toch? Maar
heb je ook wel eens een sneeuwpop gemaakt van
wattenschijfjes? Dat is echt leuk om te doen!

Dinsdag 28 december
Wintermuts
Een stevige warme wollen muts is heerlijk in de winter. Deze
koop je niet kant en klaar in de winkel maar mag je zelf
ontwerpen.

Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben
met de winter. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn
kaart vol?

Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?!
Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn ze ook nog
eens mega lekker!

Donderdag 30 december
Oud-Hollandse winterspelen
Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen
tijdens deze oude winterspelen. Oud-Hollandse spelletjes in
een winterjasje! Doe je ook mee?
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Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden.
Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes
kunnen hier heerlijk van genieten!

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!

Vrijdag 31 december
Let op vandaag sluiten we om 17:00 uur!!

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud
en Nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker!

Vuurwerk stempelen
Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo mooi
met al die prachtige kleuren? In het midden van de nacht
knalt al dat mooie vuurwerk in het rond. Verf dit spektakel
maar eens zelf!

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 wattenstaafjes. Ben je
benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

Knallend het jaar uit!!
Vandaag is al weer de laatste dag van het jaar aangebroken. Dit
gaan we gezellig samen afsluiten! Wij wensen iedereen een
gelukkig en gezond 2022🎆🎇✨

Maandag 3 Januari
Sneeuwraam
Bij de winter hoort natuurlijk sneeuw! Samen maken we een
prachtig sneeuwraam met sneeuwvlokjes. Goed voor de
zintuiglijke en sociale ontwikkeling, maar vooral erg leuk om
te doen!
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Pas op voor de ijsbeer!
IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in het poolgebied geen gebrek.
In dit tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken.
Krijgt de ijsbeer er eentje te pakken?

IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we ijsberen, maar geen
zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt genieten!

Dinsdag 4 januari
Waar is Olaf?
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?

Olaf uit Frozen
Olaf uit Frozen gemaakt van een simpele witte sok en wat rijst. Zo leuk om te
maken! Doe je mee?

Elsa's kroon
De glimmende kroon van Elsa kun je op verschillende manieren namaken. Steel de
show met jouw zelfgemaakte tiara en kom helemaal in de Frozen-sfeer!

Sven's wortelfriet
Sven heeft honger van al dat rennen! En wat eet hij dan het liefst? Deze heerlijke
wortelfrietjes natuurlijk!!

Donderdag 6 januari
Let it snow!
We gaan borduren! We borduren een mooie sneeuwster op een papieren bordje. Wat
een mooi winters tafereel zal dat worden!

Sneeuwballen bakken
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op
oudejaarsdag is het bakken van sneeuwballen. Mmmm zo lekker!

Eskimo estafette
Je vaardigheden op het gebied van overleven wordt op de proef gesteld. Kun je
jagen, vissen vangen, sporen zoeken en je warm genoeg kleden voor het Noordpool
klimaat?

Vrijdag 7 Januari
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Winterlandschap
Lekker dik ingepakt naar buiten toe en je rondjes schaatsen. We knutselen dit mooie
Hollandse tafereel; schaatsen op natuurijs.

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?!

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?

 


