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Wensen Wonderland
26 december t/m 06 januari

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: we gaan op reis naar Wensen Wonderland. 

In dit waanzinnige wonderlijke wonderland is alles mogelijk. Je stoutste dromen en meest
magische wensen komen uit en worden werkelijkheid. Onze slee reist van Wonderdam naar
Wensveld en bezoekt ondertussen alle mooie plekjes die er te zien zijn. Welke wensen laat jij
uitkomen? Het wordt een magische winter… 

Groetjes van Caroline, Anneloes, Christa, Afsaneh en Deborah

Dinsdag 27 december 2022
Op de Kaarsenkade
Welkom in Wensen Wonderland en vandaag maken we de Kaarsenkade. Hier is
niets te gek. We maken onze eigen kaarsen. Dan ontdekken we dat het kaarsje een
soort lampje is als die aan is. Maar er gebeurd iets raars. Het lampje gaat aan en
dan weer uit. De Uitvinders krijgen geheime aanwijzingen van het lampje... Kan je
het ontmaskeren?

Workshop Kaarsen maken
10.00-12.00 uur
Van Creamina komen ze bij ons op loca�e om stapelkaarsen te maken.
Met een eigen lont kan je zelf plaatjes was in verschillende kleuren en
vormen rijgen. Daarna zie je hoe de kaars wordt ondergedompeld en kan
je de kaars versieren
Voor de Verkenners en voor de Uitvinders

Stapelkaarsen
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Expedi�e Lampje
Tijdens deze speurtocht ga je op zoek naar het geheimschri�, ontdek je met
een speciaal lampje waar jullie heen moeten en vind je de code van het
geheime kistje!
Voor de Uitvinders

Lampje aan of lampje uit
We gaan de strijd aan! Eén team probeert alle lampjes aan te krijgen,
terwijl het andere team ze weer uit doet.
Voor de Verkenners

Donderdag 29 december 2022
Wandelen door de Gelukstraat
Door de Geluksstraat vallen de blaadjes van de bomen. Kijk, dat is een klavertje,
dat brengt geluk. Kan jij alle klavertjes vinden en zo de weg naar geluk vinden? Aan
het eind van die weg vinden we de geluksster! De Uitvinders hebben veel geluk
nodig bij het volgende spel, daarom maken we gelukspoppetjes voor dat extra
geluk. Daarna gaan we vlaggenroof spelen in het bos. Hee� jouw team zoveel
geluk dat jullie eigen vlag blij� en de andere vlag weten te bemach�gen?

Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en hazen voeren een felle strijd.
Wie slaagt er in de meeste klavertjes, en dus de meeste punten te
verzamelen?
Voor de Verkenners

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te
veroveren?
Uitvinders

Geluksster
Jij hebt geluk, want we maken een geluksster! Je mag de ster bewaren of
weggeven aan iemand die je veel geluk wenst.
Voor de Verkenners

Gelukspoppetjes maken
Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze poppetjes
geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?
Voor de Uitvinders (en de oudste Verkenners: vanaf 6,5 jaar)

Vrijdag 30 december 2022
Op het Sterrensta�on
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We eten echte sterren en gaan kijken of we er naar toe kunnen springen in de
Monkeytown!

Sterrensandwich
We maken heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en
eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke versiering
maken!

Monkeytown Warmond
11.30-15.30 uur
De wens van de kinderen is om een keer naar de monkeytown te gaan. Dan gaan we dat toch gewoon
een keer doen!
Zorg voor goede sokken (eventueel extra) en extra kleren (als er veel gezweet wordt)

Monkeytown Warmond

Wensenritueel

Maandag 2 januari 2023
Naar de Nieuwjaarsbazaar

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar
het beste wensen, toch? We bedenken welke wensen wij hebben en voeren een wensenritueel uit!
Voor de Verkenners en Uitvinders
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Kinderbubbels en appelflappen
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderbubbels! Proost op het nieuwe jaar! En we maken
heerlijke appelflappen. Een heeeel gelukkig 2023 gewenst!
Voor Verkenners en Uitvinders

Nieuwjaarsbingo
We spelen bingo met plaatjes die horen bij nieuwjaarsnacht. Wie knalt er als eerste zijn kaart vol?
Voor de Verkenners

Feestbubbels experiment
Doe dit experiment en kom erachter wat er gebeurt als je baking soda en gli�ers samenvoegt met azijn.
Echt een feestje!
Voor de Uitvinders

Dinsdag 3 januari 2023
Op de Woonboulevard
Trek je heerlijkste chill ou�it/ pyjama aan. We gaan er vandaag een heerlijk relaxdagje van maken. We gaan
heerlijk relaxen in de spa. We bewegen ontspannen met winteryoga. En in de middag kijken we een film mét
popcorn!

Beauty Spa Dag
Wat een luxe gevoel. Een verwenmoment voor onszelf met allemaal fijne ontspannende
beautyac�viteiten.
Voor de Uitvinders en Verkenners

Winteryoga
We gaan lekker ontspannen �jdens deze winteryoga. Yoga met een winters �ntje: genieten!
Voor de Verkenners

Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een
leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?! We maken samen 🍿 popcorn en lekkere
groentehapjes met dip. Mmmm...! Help je ook mee met het maken?
Voor de Verkenners: de wensdraak of Voor de Uitvinders: Mathilda of Sonic the hedgehog
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Woensdag 4 januari 2023
Shoppen in de Wensenwinkel
Vandaag zijn we op loca�e Pimmetje

Donderdag 5 januari 2023
Lopen door de Lichtjeslaan
Langs de Lichtjeslaan staan mooie kerstbomen mét kerstballen. De Uitvinders gaan het spel "Kerstbal" doen. De
Verkenners gaan alle lichtjes volgen aan het lichtsnoer. Waar zullen alle lichtjes vandaan komen? 's Middags
komt Technika10 langs om een sterrenlampje te maken. Dan kan het lampje als het donker wordt, licht geven in
het donker. (LET OP: TECHNIKA10 KOMT VAN 15:00-17:00 UUR.) Let daar even op met ophalen, want het zal
jammer zijn als je kind(eren) het niet meer kunnen doen

Kerstbal
Hier is zeker wél een bal aan..! We spelen slagbal in kers�hema: kerstbal. Hierdoor wordt het spel
moeilijker, maar ook leuker. Ho, ho, ho... En slagbal all the way!
Uitvinders

Lichtsnoer race!
Oh nee! Alle lampjes zijn van het snoer gevallen! Wij gaan zo snel mogelijk alle lampjes terug hangen
aan het lichtsnoer.
Verkenners

Maak je eigen sterrenlampje
15.00-17.00 uur
Technika10 komt bij ons langs om samen een sterrenlampje te maken. De Verkenners wordt geholpen
met solderen van het lampje, de Uitvinders mogen het al meer doen. Zie foto's hieronder
Voor de Verkenners en Uitvinders
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De sterrenlampjes
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Vrijdag 6 januari 2023
Pyjama Chill dag
We zijn vandaag samen op loca�e Pimmetje. Pimmetje is gewoon open van 7.30-18.30 uur. Deborah gaat mee

Chill Pyjama Dag
Laatste dagje van de vakan�e doen we niet zo moeilijk. Trek je comfy kleding aan (bijvoorbeeld je favo
onesie, je pyjama, badjas of iets dergelijks)! Neem ook een kussen mee, een dekentje. Misschien houden
we wel een kussengevecht.

Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een
leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?! Weet je een leuke film? Onthoud deze goed en vertel
hem. Misschien gaan we dan deze kijken

Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal. Maar nu maken we regenboogpopcorn! Extra vrolijke popcorn die ook
lekker smaakt. We maken ook ons eigen bakje waar we de popcorn in gaan doen
We zijn bij Pimmetje BSO

 


