
 

Disney - Blieken

19 okt. t/m 23 okt.

In de herstvakantie gaan we ons bezig houden met Disney. Wie kent het niet. We gaan

allemaal leuke activiteiten doen rondom dit thema.

Kom jij ook!?

 

Monsters en co smoothie

Groente? Lekker! Fruit? Lekker! Mixen? Nog lekkerder! We maken een heerlijke groene smoothie,

bijna net zo groen als mikey van monsters en co!

Waar is Olaf?

Waar is Olaf gebleven? Elsa wijst ons de weg via pijlen. Ook heeft ze letters voor ons verstopt

op deze speurroute. Als we de letters verzameld hebben dan vormen deze een woord. Zullen

we met dit woord ontdekken waar Olaf verstopt zit?

Maandag 19 oktober

Verschrikkelijke Ikke

Verschrikkelijke Ikke is heel makkelijk te maken van een WC-rolletje. Knutsel je mee?

Ratjetoe Ratatouille

Gerechten die zo uit een Disneyfilm zijn weggelopen: hoe cool is dat? Dit recept komt

rechtstreeks uit de Disneyfilm Ratatouille. We maken Remy’s Ratatouille van Ratatouille! Als

dat geen ratjetoe wordt…

Dinsdag 20 oktober

Woensdag 21 okober



 

 

Superhelden ganzenbord

Dit ganzenbordspel bestaat uit alleen maar opdrachten! Wie komt het eerst bij de finish en is

dus de snelste superheld?

Op zoek naar Assepoester's schoen

Om klokslag twaalf uur verloor Assepoester haar glazen muiltje! Of was het een laars of

slipper? Wij gaan met z'n allen op onderzoek uit. Zoek je mee?

Incredible Hulk soep!

De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene soep die je krachten geeft. Lekker en

gezond, we maken 'm en het recept kun je mee naar huis nemen.

Stormtrooper cupcakes

We kennen natuurlijk allemaal de clone troopers van Star Wars: de witte legers die enorm

goed getraind zijn. Wist je dat je heerlijke cupcakes van troopers kunt maken? Wij gaan het

proberen en ze daarna lekker opeten!

Jungle Karaoke Party

Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen

voorbij tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Donderdag 22 oktober

Schminken & verkleden

Wie is jou favoriete disney figuur? Wil je net als hem worden. Dat kan vandaag, want vandaag

gaan we schminken! En kleed jij je in je favoriete Disneyfiguur, we maken er een hele leuke

Disneyfeestdag van!

Vrijdag 23 oktober


