
 

Disney on the schelf

19 okt. t/m 23 okt.

Droom jij mee in ons thema Disney? Wij gaan der weer een spectaculaire week van maken!

 

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!

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!

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!

Maandag 19 oktober

Lekker zingen en gek doen

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!

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



 

 

Disney's Speur Spektakel

Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast al heel wat gezien in je leven want

wie kent niet de prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel meer. Speur met ons

mee en probeer de juiste antwoorden te vinden.

Verschrikkelijke Ikke

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

Maak beroemde duo's

Probeer maar eens uit te beelden hoe Shrek en Fiona zijn of Belle en het Beest! Hoe goed kun jij

improviseren?

Woensdag 21 Oktober

Elfensnot in een potje

Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen

het in een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.

Superhelden ganzenbord

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

dus de snelste superheld?

Unicorn smoothie

Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smoothie. Met bananen, mango, frambozen en

bosbessen maken we deze smoothie.

Donderdag 22 Oktober

Unicorn cupcake

Zoooo cute! Unicorn cupcakes zijn super leuk. Bak je mee?

Vrijdag 23 Oktober



 

 

Magisch warm ijs

Wie wil er nu geen ijs kunnen maken zonder vriezer? Net als Elsa. Wij gaan het vandaag

proberen!


