
 

Voorjaarsvakantie

22 feb. t/m 26 feb.

SNEEUW! 

We zien het niet vaak hier in Nederland, maar toch valt er af en toe

toch een vlokje sneeuw. En gelukkig maar, want wat is is nou leuker

in de winterperiode dan sneeuw?

Daarom hebben we voor de voorjaarsvakantie gekozen voor het

thema sneeuw! 

Indoor snowball games

We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken

zelfgemaakte sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met sneeuw

kunnen spelen. Cool toch?!

Bouw een iglo

Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Iglo's worden nu

alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij bouwen er eentje

van suikerklontjes.

Sneeuwstorm in een glas

We maken een sneeuwstorm in een glazen pot. Voeg elke keer een

stukje bruistablet toe en zie wat er gebeurt!

 

Maandag 22 februari

Bingo winter

We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met

de winter. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 23 februari

Sneeuwman challenge

We maken van elkaar levende sneeuwmannen door elkaar in te

wikkelen met toiletpapier. Wie wint de challenge?!



 

Sneeuwballen bakken

Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en

appelbeignets op oudejaarsdag is het bakken van sneeuwballen.

Mmmm zo lekker!

Sneeuwpop smoothie

Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We

maken deze smoothie namelijk van ananas, kokos en banaan en

versieren zelf onze bekertjes.

Smeltende sneeuwpop

We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door

het rietje naar beneden te halen. Klinkt een beetje warrig he? Maar

het is echt heel erg COOL.

Sneeuwman tikkertje

Sneeuwman, sneeuwman, pak me dan als je kan. Kun jij op tijd

wegrennen voordat de sneeuwman je tikt?

Sneeuwpop pudding

We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een

sneeuwpop van. Kook je mee?

 

Woensdag 24 februari

Sneeuwpop gooien

Kun jij de hele toren van sneeuwpoppen omgooien? Pak een

'sneeuwbal' en mik nauwkeurig op de sneeuwpop toren!

Donderdag 25 februari

Sneeuwman van wattenschijfjes

Een mooie kerstkaart maken is niet zo heel moeilijk. Je kunt wel op

duizenden manieren een kaart maken, toch? Maar heb je ook wel

eens een sneeuwpop gemaakt van wattenschijfjes? Dat is echt leuk

om te doen!

Vrijdag 26 februari



 

Sneeuwpop-pizza

Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien,

zijn ze ook nog eens mega lekker!

Eetbare pinguïns

Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf pinguïns kunt maken

die je op kunt eten? We gaan er mee aan de slag!

 

IJstoren bouwen

Plaats kleine plastic bekers gevuld met water in de vriezer. Laat het water helemaal ijs worden.

Als je alles snel uit de vriezer haalt en de ijsstukken met water bespuit, blijft het aan elkaar

plakken. Wie maakt de hoogste toren?


