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Maandag 27 december
Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze
rijzen. Het is echt leuk en lekker om te maken!

Sneeuwbol maken: Let it snow!
Maak van jezelf een skiër, sneeuwpop of misschien wel een kerstman en creëer zo
je eigen winter wonderland!

Dinsdag 28 december
Gestreken sneeuwvlokken
We maken van strijkkralen een winterse sneeuwvlok. Welk patroon kies jij uit?

Christmas shopping challenge
We doen een wedstrijdje kers�nkopen. Kijk op je boodschappenlijst, verdien genoeg
geld en koop snel wat je nodig hebt!

Donderdag 30 december
Papieren kerstboom
Hopen jullie op een wi�e kerst? Je kunt ook je eigen wi�e kerst maken. Knutsel een
leuke kerstboom met sneeuw erbij!

Oud-Hollandse winterspelen
Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen �jdens deze oude
winterspelen. Oud-Hollandse spelletjes in een winterjasje! Doe je ook mee?

Vrijdag 31 december
Kers�iguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prach�ge kerstversieringen maken. Een ster, een
sneeuwvlok of een kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?

Kei-lekkere kindercocktail
Normaal gesproken zijn cocktails voor volwassenen.. Maar deze niet! Wij maken
deze drankjes met ingrediënten zoals cranberry- en granaatappelsap.

Maandag 3 januari
Winterse Weetjes; 71 graden Noord
In de juiste volgorde de vragen beantwoorden en dan ook nog eens het goede
antwoord weten! Je wordt in dit spel uitgedaagd met allerlei winterse weetjes!
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De sneeuwpop zegt...
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo snel
mogelijk "�nge-linge-ling" te roepen! Wie is de laatste? Hij of zij is af..!

Dinsdag 4 januari
De ontdekking van de pindakaas
We leren waar pindakaas vandaan komt en hoe je dit eigenlijk maakt. Want wist je
dat pindakaas eigenlijk helemaal niet Nederlands is?! Helaas pindakaas!

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om
op te warmen. Probeer eens een van deze gezonde varianten!

Donderdag 6 januari
Wie ben ik - Kerstedi�e
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home Alone? Probeer het als eerste te
raden bij dit spel!

Kerstster van worstenbroodjes
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die we op
kunnen eten.

Vrijdag 7 januari
Water, spons, vuur
Een leuk en spannend spel! Ben jij ook slim en snel? Dan mag je dit spel zeker niet
missen

Het verboden woord
Je teamgenoten het woord brandweer te laten raden, zonder het woord "vuur" te
mogen gebruiken of poli�eagent zonder het woord "boef". Hmm dat klinkt
eenvoudig, maar is moeilijk dan je denkt!

 


