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Maandag 23 december 2019 
Ben je een crea-bea of een knutsel-frutsel? Of ben je helemaal niet 
zo handig? Het maakt niks uit, want alle creaties zijn mooi! 
We maken vandaag van alles van kerstkaarten tot kersthangers in de 
boom. Knutsel je gezellig mee? 
Wie werken er: Kauthar, Cheyenne en Demelza 
 
 
Dinsdag 24 december 2019 
Dus doe maar 1,2,3 
Ja, lekker dansen, geeft je energie! 
Je gaat het zien. 
Dus doe maar 1,2,3 
Want lekker sporten geeft je energie voor 10. 
Vandaag gaan we kerst gymen! 
Wie werken er: Kauthar, Cheyenne en Emine 
Meenemen: rugzakje met sportkleding en een flesje water 
 
 

 
 
Woensdag 25 december 2019 
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. eerste kerstdag. 
 
Donderdag 26 december 2019 
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. tweede kerstdag. 
 
 
Vrijdag 27 december 2019 
Vandaag doen we mee aan een workshop. We gaan hier een stukje voor rijden want het is in de 
Intratuin in Rhoon. 
We maken ook een wandelen door de Intratuin want die is omgetoverd in een Winter Wonderland. 
Wie werken er: Margarita en Miranda 
Meenemen: rugzakje, flesje water en je broodtrommel. 
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Maandag 30 december 2019 
Feest in eigen stad! Vandaag gaan we knutselen,  
kokkerellen, glas graveren en je uitleven bij circus  
Hannes & Co. Dit en nog veel meer kun je doen in Jeugdstad! 
Wie werken er: Lucienne, Margarita, Emine. 
Meenemen: rugzakje, flesje water, broodtrommel en een extra tasje om de 
knutselwerkjes in mee te nemen.  
 
Dinsdag 31 december 2019 
RELAX-NETFLIX-EAT-REPEAT! Wat is er fijner dan heerlijk relaxen voor dat alle feestdrukte losbarst? 
Vandaag staat in het teken van niks hoeft en alles mag. Kom lekker in je pyjama of makkelijke 
kleding. 
Wie werken er: Lucienne, Miranda, Minia, Aysun en Shirley 
 
Woensdag 1 januari 2020 

Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. oudejaarsdag. 
 
Donderdag 2 januari 2020 
Gelukkig nieuwjaar! Vandaag vieren we het nieuwe jaar met zelf 
gemaakte hapjes en drankjes. Vandaag vieren we feest met alles erop en 
eraan! Dus kom in je mooiste outfit en wij zorgen voor de rest! 
Wie werken er: Lucienne, Roxanne en Jos 
 
 
Vrijdag 3 januari 2020 
Ben je ook zo dol op de winter met zijn sneeuw en ijs? Heerlijk schaatsen en warme chocolademelk 
drinken! Vandaag gaan we lekker naar ’t Hof om dat allemaal te doen 
Wie werken er: Margarita en Roxanne 
Meenemen: Glij-ijzers of schaatsen, rugzak, bidon en een broodtrommel 
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