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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… 

Maandag 26 december 2022
Gesloten vanwege 2de kerstdag.

Dinsdag 27 december 2022
Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is al�jd een goed idee! Deze keer bakken we de
allerlekkerste sterrenkoekjes met onder andere havermout, amandelmeel
en banaan. Jammie!

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

Kerstmuziek bingo�me!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen gedraaid! Dat
betekent: extra spanning! Weet jij de ar�est en de �tel van het nummer dat
voorbij komt?

Woensdag 28 december 2022
Vuurwerk�kkertje
Iets met een lont, een pijl en a�ikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon
meedoen en dan maken we er een knallend feest van!

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw. Maar
ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke vuurpijlen. Volkomen
geluidloos en veilig, want bij dit vuurwerk knallen alleen de kleuren!
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Donderdag 29 december 2022
Pyjama dag
Trek allemaal je leukste pyjama aan want vandaag houden we een
pyjamadag.

Film kijken
We toveren de loca�e om in een bioscoop en gaan in onze pyjama's een
leuke film kijken. Bij een film mag natuurlijk de popcorn niet ontbreken.

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!

Vrijdag 30 december 2022
Uitstapje naar Trixs
Vandaag gaan we onze energie loslaten in trampolinepark Trixs. Laat je
mooiste trucjes op de trampoline zien of spring gewoon vrij rond. PS:
vergeet geen an�-slipsokken met de kinderen mee te geven!

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!

Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet
er prach�g uit en er is geen knalletje te horen!

Maandag 2 januari 2023
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.

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!

Kerstster van worstenbroodjes
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die
we op kunnen eten.
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Dinsdag 3 januari 2023
Uitstapje naar de bioscoop
Vandaag gaan we gezellig met zijn alle naar de bioscoop toe. Welke film het wordt is nog een verrassing.

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Woensdag 4 januari 2023
Oud-Hollandse winterspelen
Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen �jdens deze oude winterspelen. Oud-
Hollandse spelletjes in een winterjasje! Doe je ook mee?

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!

Donderdag 5 januari 2023
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s�cks op onze kleding en doen daarna
het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

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

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.

Vrijdag 6 januari 2023
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?!

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.

Winter- standbeelden
Als de muziek stopt staan we s�l en veranderen we in standbeelden die iets met winter te maken
hebben. Misschien als iemand die schaatst of met sneeuwballen gooit? Raad jij wat er uitgebeeld wordt?

 


