
 

 

 

Maandag 25-12-2017 

Eerste Kerstdag, wij zijn vandaag gesloten     

 

 

Dinsdag 26-12-2017 

Tweede Kerstdag, wij zijn vandaag gesloten 

 

 

Woensdag 27-12-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? Gooi jij vandaag een spare? Of kan jij in één keer alle 

pins omver gooien en ga jij voor een STRIKE? Wij gaan vandaag bowlen bij de 

Walvis. 

Meenemen: Rugtas en bidon 

Wie werken er vandaag? Lucienne 

 

 

Donderdag 28-12-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? Vandaag gaan wij creatief aan de slag. Wat voor 

creatie kan jij maken met tegelkruisjes op een canvasdoek? Maak jij je favoriete 

Minecraft figuur of zit jij in winterse sfeer en maak jij een rendier? Natuurlijk kan 

jij ook je eigen fantasie er op los laten… om na de kerstdagen toch nog in beweging 

te komen doen wij een sneeuwballengevecht zonder sneeuw…………. 

Meenemen:  - 

Wie werken er vandaag? Trudy 

 

 

Vrijdag 29-12-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? Koken, knutselen, zagen en 

timmeren.. van schminken, klimmen en klauteren tot 

experimenteren met chemische proefjes.. alles kan vandaag 

in jeugdstad! 

Meenemen: Rugtas, flesje water en een plastic tasje 

Wie werken er vandaag? Petra en Lucienne     
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Maandag 02-01-2017    

Nieuwjaarsdag! Wij zijn vandaag gesloten 

 

Dinsdag 02-01-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? Om fris en fruitig het nieuwe jaar in te gaan, nemen 

wij een Nieuwjaarsduik. Je hoeft niet te vrezen voor de kou, in het zwembad is het 

water helder blauw. 

Meenemen: Rugtas, zwemkleding, handdoek, bidon en je fiets. 

Wie werken er vandaag? Kirsten en Trudy 

 

Woensdag 03-01-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? Ben jij een echte speurneus? 

Vandaag gaan we erop uit voor een speurtocht. 

Ook denken wij aan de vogels vandaag en gaan we taarten en cup cake’s maken 

voor een vogelbuffet. 

Meenemen: - 

Wie werken er vandaag? Lucienne en Kirsten 

 

Donderdag 04-01-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? Wachten op de eerste strenge vorst om te gaan 

schaatsen doen wij niet! Vandaag gaan wij schaatsen in Rotterdam 

Meenemen: Fiets, rugtas, bidon, handschoenen, schaatsen en extra kleding. 

Let op: handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan  

Wie werken er vandaag? Kirsten 

 

Vrijdag 05-01-2017 

Wat gaan wij doen vandaag? We beginnen de dag fanatiek met gymnastiek..   

Om het overzicht begin van het jaar niet kwijt te raken, kan jij vandaag je eigen 

kalender maken. 

Meenemen: Tas, flesje water, gymkleding en gymschoenen.  

Wie werken er vandaag? Dominic en Lucienne 
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