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Hallo bso kinderen van de Speelboom
We hebben voorjaarsvakantie...! sommige kinderen
gaan op wintersport,
maar we kunnen ook de wintervakantie bij kiekeboe
halen....
we gaan in deze vakantie leuk spelletjes
organiseren en heerlijke winterse versnaperingen
maken.
We wensen jullie heel veel plezier deze week..

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

Winteryoga
Heerlijk ontspannen in de winter doe je natuurlijk
met yoga! Bij lekker weer kan het gewoon buiten:
je spieren worden namelijk lekker warm!

Jodelduel: het cadeautjesspel
Jodela hi jodela hiho! We spelen een
cadeautjesspel met dobbelstenen. Gooi je
dubbel? Trek de wanten aan, zet de muts op, pak
het cadeautje uit en jodel uit volle borst met ons
mee! Jodelahiti!

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!

Mix & Match sneeuwman
Het is een puzzeltje, een creatief werkje en als
het lukt maken we dit ook nog met stenen die we
vinden in de natuur. Een activiteit waarbij je
creatief en handig moet zijn. Dit wordt leuk!

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!

Bouw een iglo met suikerklontjes
De Inuit noemen hun huis igluiqaq. Dit lijkt
natuurlijk veel op het woord: iglo. Vroeger
woonden de Inuit in deze sneeuwhutten.
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat de
mensen leven in houten huizen op palen. Door
die palen wordt het huis niet zo koud als wanneer
het op de bevroren grond zou staan. Iglo's
worden alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht
gaan. Wij bouwen er eentje van suikerklontjes.

Sneeuwpop pizza
Pizza gaat er altijd wel in. In het thema van de tijd
van het jaar kunnen we ook eens wat anders dan
anders maken. Met pizzabodem een sneeuwman
maken is lekker en leuk.

Olaf van klei uit Disney film Frozen
Olaf houdt van een lekkere warme knuffel. Hij is
een brouwsel van Elsa's toverkunsten en de
vriendelijkste sneeuwman ooit. Zijn onschuld,
spontaniteit en abnormale vaardigheid om
zichzelf uit elkaar te halen op geschikte en
minder geschikte momenten leidt tot vreemde,
maar ook grappige avonturen. Wij maken 'm
vandaag van klei!

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?
Leuk om te doen!
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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.

Après ski: De Grote Karaoke Show
Na een dag heerlijk skiën, is het tijd voor de
Grote Karaoke Show! Waar is dat feestje? Hier is
dat feestje! 

Sleetje van ijsstokjes
Een sleetje van ijsstokjes maken. Perfect voor in
de kerstboom, om cadeau te geven met wat
lekkers er bovenop óf gewoon simpelweg om
neer te zetten als winterse decoratie.


