
 

Let's go to the mall

18 okt. t/m 22 okt.

Ontdek jij deze vakantie hoe leuk het is om te gaan shoppen? 

Maak van iedere dag in de vakantie een shop feestje, en ga langs

de verschillende winkels met verschillende activiteiten.

Langs bij de speelgoedwinkel

Maak je eigen Fidget toy

Ook zo gek van Fidget toys?! Maak dan nu je eigen variant uit deze

makkelijke activiteiten. Binnen 10 minuten heb jij je zelfgemaakte

Fidget toy, spelen maar!

Levend Pac-Man

Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte stippen

uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel zoveel mogelijk

stippen en win het spel!

Buitenspeelgoed-race

Pak al het buitenspeelgoed materiaal wat je hebt bij elkaar en

maak er een parcours van. Wie legt het parcours met de snelste tijd

af?

Langs bij het modehuis

 

Bordspel broodplank

Tijdens het brood even een spelletje doen? Met deze bordspel

broodplank kan dat. Welk spel maak jij?

Tie dye shirt maken

Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke

manier om een wit shirt om te vormen tot echt een superleuk

felgekleurd shirt. Doe je mee?



 

Happy socks

Kennen jullie die felgekleurde sokken met gezellige printjes? Dit zijn

Happy Socks! Wij maken deze na met verf of stiften. Als je daar niet

vrolijk van wordt..?!

Fruitketting

Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn lekker maar nou niet echt

gezond. Laten we eens een supergezonde snoepketting maken van

fruit.

Verkleed-estafette

Welk team is het snelst aangekleed met verschillende

kledingstukken die je aan de overkant hebt opgehaald?

Kosteloze Modeschow

Creëer je eigen kleding/hoed/tas van kosteloos materiaal en steel

de show op de catwalk in de spotlights

Langs bij de sportwinkel

Power smoothie

Voordat we gaan sporten, drinken we eerst een lekkere power

smoothie. Mmm dat is lekker!

Knoop je eigen bal!

Het is even een lastig karweitje, maar met een leuk resultaat. Knoop

je eigen balletje voor aan je sleutels! Welke bal kies jij?

Het ritme van de bal

We laten verschillende ballen stuiteren en proberen het ritme na te

klappen. Klap je met ons mee?

 

Mini skateboards

Ontwerp je eigen mini skateboard. Je kunt er niet zelf op staan maar

wel als vingerskateboard gebruiken en coole tricks mee maken.



 

Extreem sportieve foto

Foto's kan je op vele manieren maken, maar komen niet altijd hetzelfde eruit te zien als je

dacht dat het eruit zag. Tijdens deze activiteit ga je met de groep op pad om de meest gave

foto te maken. Hoe ziet jou foto eruit?

Langs bij de snoepwinkel

Yummie, fruit gummies!

Je maakt deze gezonde snoepjes in een handomdraai. Het enige dat je nodig hebt, is puur fruit,

gelatine en wat geduld. Ze zijn lekker fruitig en lekker fris. Bovendien zien ze er ook nog eens

heel grappig uit, want het is lekker wiebelig...

Candy Crush levend kwartet

Verzamel zoveel mogelijk snoepjes en zoveel mogelijk punten. Welk team wint?

Lollipop, oelala, lollipop

Met fimoklei, kan je de leukste en kleurrijkste snoepjes maken, ze lijken dan ook net echt! (pas

op je kan ze niet echt op eten, dan breken je tanden hihi)

Langs bij de Elektrowinkel

Stofzuigerkanon

Wat is luchtdruk en hoe werkt het? We bouwen een stofzuigerkanon en… schieten maar!

Legografie

We maken te gekke foto's met LEGO-poppetjes in de hoofdrol! Legografie noemen ze dat. Zoek

je poppetje uit, vind een toffe plek en fotograferen maar!

Kartonnen TV

Verander een kartonnen verpakking van bijvoorbeeld muesli of cornflakes in een leuke

kartonnen tv met daarin je zelfgetekende TV show!

 

Snoep-bingo

Een dropje, een zuurstok of toch een koekje.. Welk soort lekkers heb jij op je bingo-kaart staan?

Heb je je kaart vol? Dan roep je: "JAMMIE!" Valse bingo? Zing dan een Sint Maarten liedje!

TikTok tortilla wrap hack

De TikTok wrap: een mega trend! Met deze TikTok tortilla wrap hack maak je in een

handomdraai zelf een heerlijke wrap. Even onder de grill en eet smakelijk!


