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Koningsnest: 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… 

Maandag 26 december 2022.
Gesloten 2e Kerstdag!

Dinsdag 27 december 2022
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!

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

Woensdag 28 december 2022
De opvang is vandaag bij de duikboot

Donderdag 29 december 2022
Pyjama dag!

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!

Bowlen
Vandaag gaan we bowlen!

Vrijdag 30 december 2022
De opvang is vandaag bij de duikboot
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Maandag 2 januari 2023
Pyjama dag!

Dans de Polar Express
Ken jij de film: The Polar Express? Hier zi�en allerlei leuke dansjes en
liedjes in. Welk dansje doen jullie in de trein rich�ng de Noordpool?

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!

Dinsdag 3 januari 2023
Pyjama dag!

Wenskaars
Op zoek naar een leuk (kerst)cadeau? Maak je eigen wenskaars, zo wordt
het �jdens de donkere dagen heel gezellig in huis!

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.

Woensdag 4 januari 2023
De opvang is vandaag bij de duikboot

Donderdag 5 januari 2023
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.

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

Vrijdag 6 januari 2023
De opvang is vandaag bij de duikboot

 


