
 

Kerst op de Blieken
23 dec. t/m 03 jan.

In de kerstvakantie wordt er op de Blieken allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Kom in de kerstsfeer en knal het nieuwe jaar in samen met ons. Het wordt een feestje!

Kom jij ook!?

 

Gezonde kerstkransjes

Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik te voorkomen, maken we de

gezonde variant met banaan en havermout! Super lekker én leuk om in de kerstboom te

hangen.

Kerstgym

Lekker bewegen is altijd leuk! Duikelen, springen, klimmen en klauteren. Vandaag doen we dit

alles gezellig in kerstthema.

Kerst puzzelspel

Kun jij de juiste kerstplaatjes bij elkaar vinden? Zoek goed waar welk kaartje bijhoort en de

puzzel is compleet!

Maandag 23 december

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?

Dinsdag 24 december



 

 

Kerstdipjes

Bij Kerstmis hoort ook lekker eten. Wij gaan aan de slag om onze eigen dipsauzen te maken.

Ze hebben allemaal de typische kerstkleuren! Welke kies jij? Een lekkere guacamole-dip, een

heerlijke salsasaus of zelfgemaakte mayonaise?

Kerstman beplakken

De kerstman staat bekend om zijn prachtige witte baard. Maar de kerstman die jij vandaag

krijgt heeft alleen een muts op en een paar lieve ogen. Zijn baard, neus en wangetjes maken

we zelf.

Winter scavenger hunt

We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een naaldboom en nog veel

meer typische winterse dingen in de natuur!

Komkommerhapjes

Komkommer is een hele veelzijdige groente. Je kunt er erg veel mee maken, en heel veel

ingrediënten zijn er ook super lekker bij. We gaan heerlijke komkommerhapjes maken! Welke

vind jij het lekkerst?

Vrijdag 27 december

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..!

Winteryoga

We gaan lekker ontspannen tijdens deze winteryoga. Yoga met een winters tintje: genieten!

Borrelende Bubbels

We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende bubbels.

Maandag 30 december



 

 

IJsthee experiment

Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

Pas op voor de ijsbeer!

IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in het poolgebied geen gebrek. In dit

tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de ijsbeer er

eentje te pakken?

IJsbeer hapjes

Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we ijsberen, maar geen zorgen, ze zijn

niet zo koud als je verwacht. Dat wordt genieten!

Dinsdag 31 december

Kinderchampagne

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet met echte

bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

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?

Donderdag 2 januari

Bananenchips

Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor nodig. We maken de chips in

de oven en dat duurt echt wel een paar uurtjes. Maar dan: smullen van je zelfgemaakte

gezonde bananenchips!

Vuurwerktikkertje

Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon meedoen en dan

knallen we samen het jaar uit!

Vrijdag 3 januari


