
 

Disney op de Pijler

19 okt. t/m 23 okt.

'' Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet''

Tijdens de vakantie gaan we met zijn alle de magische wereld in van Disney!

Creatief, koken & bakken, actief, alles komt voorbij.

 

Disney Kasteel

Als je denkt aan Disney, denk je vast ook aan Disneyland. Waar de wonderen gebeuren en je

alle karakters kan ontmoeten. En overal zie je hem, het kasteel! Vuurwerk eromheen, glitters

echte magie. Wij maken vandaag ons eigen kasteel met alle magie eromheen.

Mickey en Minnie's om te eten

Mickey en Minnie, wie kent ze niet?! Vandaag bakken we onze eigen Mickey of Minnie cupcake.

Maandag 19 oktober

Magische spiegel

Assepoester, de kleine zeemeermin, Belle, Elsa en Anna, bij iedere prinses zie je hem

terugkomen in de film. Vandaag maken wij onze eigen spiegel, zouden wij ook in de toekomst

hiermee kunnen gaan kijken?

Pirates of the Caribbean

Ga je mee als echte piraat opzoek naar de schat?

Dinsdag 20 oktober

Woensdag 21 oktober



 

 

Kom erbij, kom erbij

''...zet je zorgen maar opzij, een servetje om je nek cherie, de rest van het werk doen wij''

Vandaag gaan we een diner koken, maar het servies mag niet ontbreken. Alles vandaag zal

in het teken staan van ''met grote trots en heel veel plezier, dat wij u verwelkomen. En nu

vergeet al uw zorgen, ga lekker zitten, want de eetzaal bied u met groot genoegen aan, het

DINER''

Disneydisco

Mee zingen, mee dansen, alles mag en kan. Om deze vakantie af te sluiten mag iedereen

komen om samen met ons een feestje ervan te maken. En dat is nog niet alles, ook mag jij je

verkleden in je favoriete Disney figuur! Kom je ook?

Donderdag 22 oktober

StichtingKunstbus komt bij ons op bezoek. Van 13:00-14:30uur komt juf Ank bij ons langs met

haar Kunstbus. Zij zal vandaag een leuke ''collage maken'' workshop geven.


