
Winder Wonderland - VV Drachten - Bovenbouw
27 december tot en met 05 januari

Natuur

Sport

Koken

Creatief

Woensdag 27 december

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!

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.

Donderdag 28 december

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.

Breek het licht
Een eenvoudig wetenschappelijk experiment
met een super "wow" effect! Maak een
tekening op een papier. Houd deze achter
een glas. Schenk nu water in het glas. Wat
gebeurt er met je tekening?

uitje

14:00-16:00
uur

Vlaggenroof in het bos
Welke groep lukt het om als eerste de vlag
van de tegenstander te veroveren? 

Vrijdag 29 december

Sterretjes

Vuurwerk in een potje
Het is weer bijna oud en nieuw en daar hoort
natuurlijk vuurwerk bij! Kom je eigen
vuurwerk maken!

Dinsdag 2 januari

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?

Warme chocolademelk

Woensdag 3 januari

Laboratorium lessen; proefjes doen!
Door het doen van verschillende proefjes zul
je vandaag nog voor een paar verrassingen
komen te staan. Erg leuk om te doen, je leert
er van en bovendien kun je thuis iedereen
versteld laten staan van wat jij hebt geleerd. 

Het vliegende theezakje
Wel een beetje een spannend proefje omdat
we een aansteker gebruiken! Zou het ons
lukken het zakje te laten vliegen?

DNA Detective
Maak je eigen DNA zichtbaar bij dit proefje!

Donderdag 4 januari

Winter Photobooth

09:45-12:30
uur

Sportkids beweegmarkt

Vrijdag 5 januari

Wasknijper skiërs
Heb je ook zon zin in een
wintersportvakantie? Of ben je nog op zoek
naar een leuke winterknutsel? Wat denk je
dan van deze kleurrijke skiërs?

Noord-en Zuidpool - Waar of Niet
Waar?
Een korte quiz! Zijn deze stellingen over de
Noordpool en de Zuidpool nu waar of niet
waar? Wat denk jij te weten? Wie verzameld
de meeste goede antwoorden?


