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Creatief

Koken

Sport

Woensdag 27 december

Winter standbeelden
Ineens stopt de muziek: freeze! Welke
winterse move beeld jij uit? Sneeuwballen
gooien? Sleetje rijden? 

Dennenappel bowlen
We gaan vandaag iets anders bowlen dan
normaal gesproken. We gebruiken namelijk
dennenappels als kegels. Wie gooit de
meeste om? 

Donderdag 28 december

IJsschotsen tikkertje
De rendieren willen ook wel eens een dagje
vrij. Ze springen op ijsschotsen om te
ontkomen aan de kerstman!

Schiffie & Co - Pinguïndans
Zo begint dit liedje: DAG LIEVE
MEDEBEWONERS VAN PLANEET AARDEZIJN
JULLIE NOG EEN BEETJE FIT? En dan?
Dansen maar!

Vrijdag 29 december

Sterretjes

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.

Scavenger Hunt: Buurtzoektocht
Heb je al eens gehoord van een Scavenger
Hunt? Een scavenger is een hamsteraar of
een verzamelaar. Aan de hand van een
zoekkaart gaan we onze buurt verkennen.

Dinsdag 2 januari

Winter Photobooth

Winterse dans- en zingspelletjes
Bekende liedjes & spelletjes veranderen we
een heel klein beetje zodat het opeens in een
winters sfeertje past! Wat dacht je van "Op de
Noordpool staat een huis" en "Eskimo mag ik
overvaren"? Superleuk!

11:00-12:00
uur

Film in de Lawei

Woensdag 3 januari

Warme chocolademelk

Puffy Paint sneeuwpop met
scheerschuim en glitter
Een Amerikaanse rage: puffy paint. Dit is een
soort dikke verf die je zelf kunt maken.
Vandaag maken we een variant met
scheerschuim en glitters. Hiermee maken we
een geweldige sneeuwpop!

14:00-15:00
uur

Springdisco
Wij gaan naar de Springdisco van DGC in
Drachten! Springen en dansen op de
tumblingbanen, en de springkussens, en dat
alles onder de bezielende leiding van een
echte discjockey. 

Donderdag 4 januari

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?

Mandala op een bord
We gaan lekker naar buiten en kijken om ons
heen wat voor mooie bladeren, kleine stenen,
stokjes, veren, bloemen enzovoort we
allemaal zien. Allemaal nemen we een rond
papieren bord mee en creëren een mandala.

Vrijdag 5 januari

Wolkendeeg
Bloem en babyolie gemengd zorgt voor een
heerlijke substantie die zacht voelt als
wolken. We gaan er aan ruiken, we raken het
aan en we knijpen het fijn met onze handen.
Kunnen we er vormen van maken of kunnen
we het niet vasthouden? Het speelt heel fijn!
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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.


