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27 december tot en met 05 januari

Woensdag 27 december

Wie blijft er over in de iglo?
Een behoorlijk fysiek spelletje dat we spelen
vanaf de vloer: laat je niet uit je iglo drukken.
Laat zien welke eskimo de baas is. Doe je mee?

Wuivende sneeuwpop
Gezellige mannetje hoor, deze sneeuwpop.
Waarom? Hij zwaait naar ons! Zou dat komen
omdat jij 'm zo mooi mag versieren?

Donderdag 28 december

Paper spinner
Voor deze DIY hoef je niet eerst de stad in want
zeker weten dat jij de benodigdheden in huis
hebt. Duik even in de oud papierbak voor een
stuk karton en haal de stiften uit de kast. Daar
gaan we!

Sprookjes Hindernis Quiz
Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis en
doe mee aan deze hilarische quiz vol
hindernissen & sprookjes!

Vrijdag 29 december

Kaneel nacho's met appeldip
De nachochips zijn lekker knapperig en lichtzoet
van smaak, een heerlijke combi met de friszoete
appel-kaneel dip. Hier gaan we zeker van
snoepen!

Regenboogpapier
Regenbogen zijn één van de meest mooie
natuurverschijnselen. Je ziet ze in de lucht als
het net regent of net heeft geregend en de zon
schijnt. De regendruppels worden dan door de
zon gereflecteerd en maken de meest mooie
kleuren in de lucht. Heb jij wel eens een
regenboog gezien? In deze activiteit gaan we zelf
een regenboog maken op een bijzondere manier.

Dinsdag 2 januari

Eskimo Estafette
Je vaardigheden op het gebied van overleven
wordt op de proef gesteld. Kun je jagen, vissen
vangen, sporen zoeken en je warm genoeg
kleden voor het Noordpool klimaat?

Puffy Paint met scheerschuim
Een Amerikaanse rage: puffy paint. Dit is een
soort dikke verf die je zelf kunt maken. De verf
geeft jouw creaties bijna letterlijk een nieuwe
dimensie: door de consistentie vormt de verf een
soort 3D-laag op het papier. Puffy Paint kun je
op nogal wat verschillende manieren maken.
Vandaag maken we de variant met
scheerschuim.

Woensdag 3 januari

IJsbeer masker
Ze zijn eigenlijk heel gevaarlijk maar ze zien er
zo lief uit....deze ijsbeer doet je in ieder geval
niets. 

Sneeuwpoppen van rijstwafels
Lekker als snack of als lunch. Met of zonder
muts? En wat smeer jij op je wafel? Je kunt
diverse varianten maken.

Donderdag 4 januari

Sneeuwpop pizza
Pizza gaat er altijd wel in. In het thema van de
tijd van het jaar kunnen we ook eens wat anders
dan anders maken. Met pizzabodem een
sneeuwman maken is lekker en leuk.

De ontsnapte ijsbeer
Overal pootafdrukken van een ijsbeer om ons
heen. Wat is dat? Hoe is dit mogelijk? Wij gaan
op zoek naar de ontsnapte ijsbeer. Lukt het ons
met de aanwijzingen de verstopplaats van de
beer te vinden?

Vrijdag 5 januari

Wedstrijd WC-rollen sneeuwman
Dit wordt lachen! We maken van elkaar levende
sneeuwpoppen door elkaar in te wikkelen met
toiletpapier. Helemaal niet makkelijk om dan stil
te blijven staan! Wie lukt het om de mooiste
sneeuwpop te maken of te zijn?

Geluksster
Jij hebt geluk vandaag, want we maken een
geluksster! Je mag 'm bewaren of weggeven aan
iemand die je veel geluk wenst.


