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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
In het Sneeuwpoppenpark

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..!

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

Raamtekening in spuitsneeuw
We gaan de ramen versieren met spuitsneeuw en er daarna een mooie tekening in
maken. Doe je mee?

Woensdag 28 december 2022
Naar de Schaatsplaats

Sterren maken van vliegerpapier
We gaan sterren van vliegerpapier maken. En wat worden we er vrolijk van! Als we
ze voor het raam ophangen en de zon schijnt erop lijkt het net glas-in-lood!

Rol als een oliebol
We doen de klok na �jdens het a�ellen tot twaalf uur! Of springen zo hoog
mogelijk in de lucht net als het kleurrijke vuurwerk.

Donderdag 29 december 2022
Wandelen door de Gelukstraat

Gelukspoppetjes maken
Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze poppetjes geluk
brengen. Voor wie maak jij er eentje?

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?
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Pop-up vuurwerk
Vind jij vuurwerk ook zo mooi om naar te kijken?! Helaas kun je er niet mee
spelen.. Met dit vuurwerk kan dat wel! We maken het van verschillende kleuren
lint.

Kinderbubbels
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderbubbels! Leuk voor Oud en
Nieuw of een ander feestje. Proost!

Vrijdag 30 december 2022
Op het Sterrensta�on

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!

Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk schilderen. En doe dat op
een donkerblauw of zwart papiertje, want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!

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

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!

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

Oliebollen partyprops
Knip deze toffe partyprops uit en prik ze in een oliebol. Je kunt zelf kiezen hoe jouw
oliebol er uit komt te zien. Supergrappig!

Dinsdag 3 januari 2023
Struinen op de Wonderboulevard
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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!

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.

Sneeuwvlokken knippen
We gaan sneeuwvlokken knippen van papier. Er zijn hele handige vouwtrucjes voor nodig om een mooi resultaat
te krijgen. Het ziet er super cool uit! Doe je mee?

Woensdag 4 januari 2023
Shoppen in de Wensenwinkel

Wenslampje
Heb jij een wens? Met jouw zelfgemaakte wenslampje komt jouw wens misschien wel uit. Maak dit prach�ge
lichtje en neem 'm mee naar huis.

Vallende sterrenkoekjes
Bij een vallende ster mag je een wens doen. Koekjes bakken is al�jd een goed idee! Deze keer bakken we de
allerlekkerste sterrenkoekjes met onder andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Donderdag 5 januari 2023
Lopen door de Lichtjeslaan

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

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!

Eetbare vuurwerkpijlen
We maken een eetbare vuurwerkpijl van knakworst, bladerdeeg en paprika.

Vrijdag 6 januari 2023
In de Verwondertuin

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?
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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?

 


