
Gelukkig Nieuwjaar - kerstvakan�e

26 december t/m 06 januari

De Speelboom

Dinsdag
Ik ga naar de maan
In plaats van het spel 'Ik ga op reis' veranderen we het spel in 'Ik ga naar de
maan'. Dat is natuurlijk veel leuker en spannender!

Stralende sterren
Als het 's avonds donker is kun je bij een heldere lucht stralende sterren zien.
Maar hoe kan dat eigenlijk? Met dit experiment komen we daar achter!

Kartonnen kerstkrans
Zie jij ze ook wel eens aan de deur of muur hangen, die mooie en gezellige
kerstkransen? Wij maken ze zelf van karton en beplakken ze met echte
dennennaalden of dennentakjes!

Woensdag
Sterrensandwich
We maken heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en eigenlijk
ook het lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke versiering maken!

Sterrenkijker
We gaan sterren kijken! Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het nacht
wordt, we maken onze eigen sterrenkijker en kunnen de sterrenbeelden gaan
ontdekken.

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk van
vuurwerk op papier maken dat mag gewoon al�jd! We gebruiken hiervoor
wa�enstaa�es. Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

Vrijdag
Sterrenhangers van wol
Met maar een paar benodigdheden maak je deze mooie wollen kersthangers.
Welke kleur kies jij? Dit wordt een hele gezellige Kerst!

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.

Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk schilderen. En doe dat op
een donkerblauw of zwart papiertje, want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!

Maandag
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Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen gedraaid! Dat betekent:
extra spanning! Weet jij de ar�est en de �tel van het nummer dat voorbij komt?

Dinsdag
Sterren tellen
Er staan 's avonds ontelbaar veel sterren aan de hemel. Overdag kunnen we ze
gelukkig wel tellen, �jdens dit leuke spelletje! Doe je mee?

Sterrenlicht
Gebruik jij wel eens een zaklamp? We schijnen met deze speciale zaklamp om
ons heen en ontdekken allerlei sterren!

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.

Woensdag 5 januari
Space Shuttle Sandwich
Niet zomaar een doorsnee boterham deze middag! We maken een echt
ruimteschip. Gebruik je fantasie en je zult versteld staan wat voor kunstwerk je
van jouw boterham kunt maken.

Spiegel de beroemdheid!
Huh, dat is gek?! Deze beroemdheden hebben maar een half gezicht! Kun jij het
gezicht weer heel maken? Tekenen maar!
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Dobbel voor actie in de ruimte!
Kun jij zweven als een astronaut? Of rollen als een meteoriet? We beelden
verschillende situa�es uit door middel van de ac�es die op de dobbelsteen
staan.

Donderdag 6 januari
Sterrenbeelden namaken
Kan jij de sterrenbeelden uitbeelden? Probeer samen met je team als snelst de
sterrenbeelden te maken zoals ze hoog in de lucht midden in de nacht te zien
zijn!

Vuurwerktikkertje
Iets met een lont, een pijl en a�ikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon
meedoen en dan maken we er een knallend feest van!

Vrijdag 7 januari
Nieuwjaarsbingo
We spelen bingo met plaatjes die horen bij nieuwjaarsnacht. Wie knalt er als eerste zijn kaart vol?

 


