Wintervakantie 23 december 2019 t/m 3 januari
2020
Locatie: KDV ’t Paradijsje/Wonderkids
Het thema van deze vakantie is: "De winter komt eraan.”
Maandag 23 december 2019
Ochtend: Welkom winter: We beginnen vandaag met thema winter. We zullen een
boekje lezen en woordenkaarten behandelen over winter.
Middag: Brrr koud: Wat trek je aan met winter? Kinderen kijken naar verschillende
voorwerpen die te maken hebben met winterkleding. Hierna knutselen we onze
eigen muts.
Dinsdag 24 december 2019
Ochtend: Uitje! Kinderboerderij “De bokkensprong”
Middag: Warme chocolademelk maken om bij te komen van onze ochtend
avontuur.
Woensdag 25 december 2019

Gesloten!
Donderdag 26 december 2019

Gesloten!
Vrijdag 27 december 2019
Ochtend: Pyjama ochtend.
Vandaag komt iedereen met pyjama binnen, zelfs onze juffen! We zullen eerst
samen ontbijten en daarna ons zelf omkleden.
Middag: Hallo sneeuwpop!
We maken een sneeuwpop van watjes en versieren dit met een mooie sjaal en muts
van verschillende stoffen.

Maandag 30 december 2019
Ochtend: Oriënteren: Sneeuw maken.
We gaan samen sneeuw maken van schuim en maïzena. Hierna kunnen we zelf
onze sneeuwvormpjes maken.
Middag: pinguïn dans
Hoe lopen pinguïns? Kunnen ze ook dansen? We gaan peutergym meemaken in
thema winter stijl.
Dinsdag 31 december 2019
Ochtend: Het sneeuwt!
Hoe kleden we ons aan in de winter? Kinderen zullen rollenspel doen samen met
juffen in winter kleding. Nemen jullie ook wat mee van huis? (trui/muts/wanten/sjaal)
Middag: Wintertoetje
Hmmm.. van al dat spelen worden moe. We gaan wafels versieren met fruit en
poedersuiker en zullen samen eten.
Woensdag 1 januari 2020

Gesloten!
Donderdag 2 januari 2020
Ochtend: Uitje! Bibliotheek
Middag: Boekje maken.
we hebben in de ochtend veel ideeën opgedaan over boekjes. Nu gaan we ons
eigen prentenboek maken.
Vrijdag 3 januari 2020
Ochtend: Winterdoos.
We zullen samen een mooie cadeaudoos maken in wintersfeer. Hier zullen we later
een lekkere cadeau in stoppen.
Middag: Cupcake!
Hmm.. we zullen lekkere cup cakes bakken en dit ook versieren. Hierna zullen we er 1
in onze cadeaudoos doen.

