
 

Glitter & Glamour op De Schelf
23 dec. t/m 03 jan.

 

Kerstklokjesparcours

We gaan onze oren, ons concentratievermogen én ons lichaam trainen. Wie lukt het om bij

het einde van het parcours te komen zonder de kerstklokjes te laten luiden?

Kerststerren broodkrans

Wisten jullie dat we van brood ook heerlijke kerstkransjes kunnen maken? Zo maken we van

het brood eten een feestje!

Maandag 23 december

Kerstster van worstenbroodjes

We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die we op kunnen

eten.

Kerstfiguren van ijslollystokjes

Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen maken. Een ster, een sneeuwvlok of een

kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?

Dinsdag 24 december

Glas in lood raamhangers

Iedere ochtend als de zon door de ramen heen schijnt, danst er voortaan kleur op de muur.

Want wij maken een mooie hanger met kleureffect!

Vrijdag 27 december

Onderwater vuurwerk

Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig uit en

geen knalletje te horen!

Maandag 30 december

Dinsdag 31 december
Oliebollenfeest



 

 

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!

Glitterflesjes

Prachtig om naar deze flesjes te kijken. Het lijkt wel magie! Heb je thuis nog een leeg,

doorzichtig flesje? Neem deze dan mee.

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!

Kinderchampagne

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

bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

Donderdag 2 januari

Regenboogpopcorn

Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de film. Lekker in de bioscoop een bak

popcorn op smullen. Nu maken we regenboog popcorn. Extra vrolijke popcorn die ook lekker

smaakt!

Vrijdag 3 januari


