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Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak je chill kleding maar uit de kast want we gaan een film kijken in een echte

bioscoop.  Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook oud & nieuw activiteiten op

het programma zoals ontwerp je eigen vuurwerkshilderij. Of  geniet van heerlijke

zelfgemaakte vuurwerkspiesjes.

Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit Kerstprogramma!

Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes, Asha, Ikram, Lizan, Lieke, Guusje en Kirsten.

Maandag 23 december 

Kerstman pannenkoek

Een pannenkoek met fruit toveren we om tot kerstman! Smullen van je eigen

kerstman dus! 

Dinsdag 24 december 

Bioscoop

We gaan in de ochtend naar de Alkeburcht om een kerstfilm te kijken!

Willen jullie voor 9:30 uur de kinderen brengen zodat wij op tijd met ons

programma kunnen beginnen.

Kerstmuziek bingotime!

Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die

voorbij komen worden platen gedraaid! De spanning van de traditionele

bingo, maar dan met muziek! Weet jij de artiest en de titel van het nummer

dat voorbij komt?

Vrijdag 27 december 

Vuurwerkschilderij

Vandaag maken we een vuurwerkschilderij met verschillende materialen en

hele mooie glitters. 

Vuurwerk spiesjes

Maak je eigen eetbare vuurwerkspiesje.
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Maandag 30 december 

Pop-up vuurwerk

Vind jij vuurwerk ook zo mooi om naar te kijken?! Helaas kun je er niet mee

spelen.. Maar met dit vuurwerk kan dat wel! We maken het van verschillende

kleuren lint en laten dit afgaan door de lepel op- en neer te bewegen! Doe je

mee?

Kei-lekkere kindercocktail

Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken

zijn cocktails voor grote mensen.. Maar deze niet! Wij maken deze lekkere

drankjes met verschillende ingrediënten zoals cranberry- en

granaatappelsap. Proost!

Dinsdag 31 december 

SPEKtaculair Nieuwjaar

Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel simpel en heel

leuk!

De sneeuwpop zegt...

De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo snel

mogelijk "tinge-linge-ling" te roepen! Wie is de laatste? Hij of zij is af..!

Donderdag 02 januari 

Nieuwjaarsborrel

Vandaag gaan we allerlei lekkere hapjes en drankjes maken. 

We nodigen vanaf 16.30 uur alle ouders/verzorgers van de kinderen van

vandaag uit om met ons te proosten op het nieuwe jaar :)

Vrijdag 03 januari 

Scheerschuim spektakel

Durf jij een wintersetekening te maken in echt scheerschuim? Of misschien

wil je wel je naam schrijven? Maak je eigen mooie creaties en laat je fantasie

er op los. 
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Vrijdag 03 januari 

Nieuwjaar wens

Vanaf 17:00 uur nodigen wij alle ouders/verzorgers van alle kinderen van

vandaag uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. De kinderen

bakken samen met de juffen een heerlijk hapje.  Samen proosten we op een

nieuw krachtig en prachtig nieuwjaar. 
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