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Letterarmbandjes

Zoek letters die een woord of naam vormen uit. Kies ook een mooi gekleurd bandje en maak

een letterarmband. Leuk voor jezelf of om weg te geven.

stokjes, papier, glitters, veren, pailletjes.

Venetiaanse Maskers.

Maskers maken met glitters en veren.

23 december 2019
Armbandjes en Venetiaanse maskers.

Armbandjes en Venetiaanse maskers.

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?

24 december 2019.
Kerstman maken voor in de kerstboom van pompom bolletjes.

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!

Kerstfiguren van ijslollystokjes

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

kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?

27 december 2019
Glas in lood raamhangers en Kerstfiguren van ijslollystokjes.



 

 

30 december 2019
Verkleed naar de BSO en neem een voorwerp mee waar aan we kunnen knutselen voor je

kostuum! Denk bijvoorbeeld aan een oude bril, oude pet/ hoed of een oude riem! Ook gaan

we nagels lakken of glitters op je nagels plakken. Let op vandaag is ook de modeshow!

31 december 2019.
Nagels lakken en vuurpijlen maken.

Letterarmbandjes

Zoek letters die een woord of naam vormen uit. Kies ook een mooi gekleurd bandje en maak

een letterarmband. Leuk voor jezelf of om weg te geven.

Microfoon

Glitter, glamour, fotografen en rode lopers! Wie wil er nou niet beroemd zijn! We knutselen

onze eigen microfoon. Die kunnen we straks goed gebruiken als we op het podium staan!

Gitaarsleutelhanger

Ben jij een echte Rockstar? Dan kan deze sleutelhanger eigenlijk niet in je collectie ontbreken.

Gemaakt van een sappak!

2 januari 2020.

Glitterflesjes

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

doorzichtig flesje? Neem deze dan mee.

3 januari 2020



 

 

Gitaar van tissuedoos

Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan natuurlijk het hebben van

een gitaar: maak hem zelf!


