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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… 

Dinsdag 27 december 2022
Wandelen door de Gelukstraat

Fortune cookies
Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze bijzondere
gelukskoekjes zelf! Welke tekst verstop jij in jouw koekje?

Geluksvogel Gijs
Gijs de vogel hee� veel geluk! Op een dag liep hij over straat en toen...
Wat er nu gebeurt mogen jullie bepalen! Maak het verhaal af en speel
het na.

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?

Woensdag 28 december 2022
We zijn op de Lei

Donderdag 29 december 2022
In het Sneeuwpoppenpark

Jouw ruimte als Winter Wonderland
Verander jullie ruimte in een skiresort of een sneeuwpoppenpark! Een
paar lampjes erbij en je hebt de magische wereld van de winter!

Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We
maken deze smoothie namelijk van ananas, kokos en banaan en versieren
zelf onze bekertjes.

De sneeuwpop fabriek
Maak je eigen sneeuwpop in deze té gekke sneeuwpop fabriek! Kies een
sjaal, wat gekleurde knopen en een paar ogen uit. Hoe komt jouw
sneeuwpop eruit te zien?
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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..!

Vrijdag 30 december 2022
we zijn op de Lei

Maandag 2 januari 2023
Naar de Nieuwjaarsbazaar

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen?
Schrijf je wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze
wensenboom.

Oliebollen uit de oven
Een echt feest is niet compleet zonder oliebollen. En deze oliebollen kan
iedereen bakken, want ze hoeven niet in de frituurpan. Bakkers klaar?
Smullen maar!

Oliebal
Ingrediënten verzameld en het deeg gekneed? Tijd om olieballen te bakken!
Lukt het jou om de olieballen in de mand te krijgen?

Dinsdag 3 januari 2023
Struinen op de Wonderboulevard

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een
naaldboom en nog veel meer typische winterse dingen in de natuur!

Magische kleuren in de sneeuw
Ontdek magische kleuren in de natuur met deze kleurenkijker. Schijn met
deze kleurenkijker in de sneeuw of bekijk de wolken!

Red het Noorderlicht!
Vind de kristallen om het Noorderlicht te beschermen. Maar let op er
zi�en ook nog rots-monsters achter jullie aan. Lukt het jullie om alle
kristallen terug te krijgen bij Pabbie?
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BSO Boulevard
Welkom bij een nieuwe aflevering van BSO Boulevard! Tijdens deze
talkshow gaan we het hebben over onze belevenissen op de BSO en
hierin zullen we de laatste roddels zeker niet vergeten.

Woensdag 4 januari 2023
Op de Lei

Donderdag 5 januari 2023
Lopen door de Lichtjeslaan

Silhoue�e lichtje
We maken een gezellig windlichtje met mooie silhoue�en die je ziet zodra
we het lichtje aansteken. Ze kunnen zelfs draaien! Cool hè?!

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

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!

Vrijdag 6 januari 2023
op de Lei

 


