
Staycation kerstvakantie 2020

Hallo allemaal,

Wij hebben allerlei leuke activiteiten onder elkaar gezet voor kinderen vanaf 1 jaar, zodat je je de hele

vakantie niet hoeft te vervelen! Doe lekker mee! Leer de verschillende dieren kennen, doe proefjes met

sneeuw of maak een grappige kerstbal.

Zin in iets actiefs? Doe dan mee met de iglo ijs games, dans mee op gezellige kerstliedjes. Naast al die

actieve activiteiten gaan we toveren en maken we magisch warm ijs. 

Hoe dit allemaal in zijn werk gaat ontdek je tijdens dit kei-KOELe Staycationboekje!

Voor uitleg over de activiteiten en welke materialen je nodig hebt is er als bijlage ook een uitgebreid

draaiboek toegevoegd met afbeeldingen en instructie video's op YouTube.

Veel plezier met de activiteiten.

Warme winterse groetjes van alle medewerkers van Wijzer opvang & onderwijs!

Tot in 2021!
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Activiteiten

Glitterende ijspegels!

Op de Noordpool en Zuidpool is het heel koud. Er zijn veel ijspegels te vinden. Heb jij die al eens gezien in

de winter? Maak ze zelf met aluminiumfolie als versiering!

Dans de Polar Express

Ken jij de �lm: The Polar Express? De �lm is te vinden op Net�ix. Er zitten allerlei leuke dansjes en liedjes in.

Welk dansje doen jullie in de trein richting de Noordpool?

Aan de slag met papier en sateprikkers!

Stopdans

Zet een gezellig kerstliedje op en doe een wedstrijdje met iemand thuis. Wie stopt er precies op tijd als de

muziek stopt? Je kan natuurlijk je mooie jurk aan doen en lekker draaien en draaien! Wie heeft de leukste

dansmoves?

Kan jij ook een grappige kerstbal maken van papier?

Sneeuwportret

Let it snow, let it snow... Lat het sneeuwen op papier. Schilder een sneeuwbui en plak jezelf erin.
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Kerstbomen van bladeren

Kerstbomen knutselen kan op wel meer dan 100 manieren! Maak er één van bladeren en takjes!

Aan de slag met sneeuw .. of nee het is eigenlijk scheerschuim. voel, ontdek en experimenteer!

Kerstkaars maken

Heb jij nog kaarsvet over van opgebrande kaarsen of een schoon leeg melkpak? Hiermee kan je zelf

kaarsen maken!

IJsbeer hapjes

Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad ijsberen om op te eten, maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je

verwacht. Dat wordt genieten! Zie bijlage 'draaiboek'.

Bevroren slijm

Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten voor het perfecte

winterse slijm! Welke maak jij?

Kerstfoto �ipbook

Een foto laten bewegen? Zet je kerstmuts op en maak je eigen �ipbook. Wat beweegt er in jouw boekje?
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Lol met onbreekbare (kerst-)ballen en een bakblik. Leer de kleurtjes!

Brrr.. Voelt dit koud of warm? Lekker ontdekken!
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Sneeuwpop van een terracotta potje

Het is winter, buiten is het koud. Van een terracotta potje kan je een grappige sneeuwpop maken. Hoe komt

jouw sneeuwpop eruit te zien?

Kerstbomenbraille

Zoek de juiste boom door met je handen de schors te ontdekken! Heb jij de goede kerstboom gevonden?

Smeltende sneeuwpop

Laat een zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door het rietje naar beneden te halen. Klinkt een

beetje warrig he? Maar het is echt heel erg COOL.

Bouw een iglo

Vroeger woonden er mensen in deze sneeuwhutten. Iglo's worden nu alleen nog tijdens de jacht gebruikt.

Wij bouwen er eentje van suikerklontjes.

Welke vrolijke en lekkere hapjes maak jij vandaag? Op internet zijn leuke voorbeelden te vinden. Eet

smakelijk!

Chillen in een tent

Heb je een luie bui? Dan kun je een tijdschrift of boekje gaan lezen.. Maar nee niet op de bank?! Bouw een

tent in je kamer van kleden en lakens en ga daar lekker op de kussens en kleedjes liggen. Heerlijk relaxen!

ENJOY!

Eetbare pinguïns

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

kunt eten?

Miniatuur-natuurpaadje

Kijk goed om je heen en zoek verschillende schatten uit de natuur voor je eigen miniatuur-natuurpaadje!
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Ontdek het noorderlicht!

Het noorderlicht is een bijzonder spektakel, dat in Nederland helaas niet te zien is. Je kan er wel een zelf

maken!

Papieren pooldieren

Heb jij nog oude tijdschriften of kranten liggen? Je kan er pooldieren van maken. Wat maak jij? Een ijsbeer of

misschien een sneeuwuil?

Heb je nog een pak of twee macaroni of rijst in de kast staan? Maak deze sensomotorische bak voor

eindeloos speelplezier!
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Heb je nog oude kranten liggen? Daar kan je iets heel leuks mee knutselen. Hieronder zie je een

voorbeeldje

Sneeuwpop smoothie

Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! Je maakt deze smoothie namelijk van

ananas, kokos en banaan. Versier ook je beker!

IJsvissen

Hoe kun je nu vissen als er overal ijs op het water ligt? Dan ga je ijsvissen!

Krijt het poollicht

Hebben je wel eens van het poollicht gehoord? Het is prachtig! Je kan het zelf na maken!

Sneeuwballen bakken

Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op oudejaarsdag is het bakken van

sneeuwballen. Mmmm zo lekker!

Escaperoom Dr. Freeze

Bevrijd jezelf en de rest van de familie uit de kamer van Dr. Freeze, een ijskoude boef die de ruimte wil laten

bevriezen... Via puzzels en slimme raadsels probeer je met je groepje binnen een half uur de kamer te

openen met de verborgen code...
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