
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOERA! HET IS FEEST  
  
  
Maandag 23 dec:     We beginnen deze feestweek met een uitstapje naar winterwonderland. Wij gaan 

lopend naar ‘t Hof om daar heerlijk te genieten van de winterse magie. Hier kunnen 
wij ook onze schaatskunsten laten zien op de schaatsbaan. Hiervoor vragen wij wel 
voor de jongste schaatssters om glij-ijzers mee te geven om teleurstelling te 
voorkomen: deze en kleine maten hebben zij niet veel in voorraad om te huren. 
Mochten de oudere kinderen hun eigen schaatsen hebben is dit natuurlijk ook erg fijn 
om mee te geven. Eenmaal weer terug van dit avontuur zullen wij ons opwarmen met 
een heerlijke warme chocomelk op locatie.  

  Meenemen: Glij-ijzers of schaatsen, rugzak, bidon en lege broodtrommel. Wij gaan 
lopen, dus hou rekening met goede schoenen.  

 Wie werken er vandaag:  Floor en Joyce 
  
Dinsdag 24 dec:        Het is geen feest als wij niet bij Jeugdstad zijn geweest! Wij gaan ons vandaag lekker 

uitleven in Jeugdstad. Als er kinderen zijn die ‘los’ mogen lopen, horen wij dit graag 
van tevoren. Wij zullen een lijst ophangen waar u de naam van uw kind en uw 
handtekening op kan zetten ter goedkeuring hiervan. Wij zorgen voor herkenbare Van 
Kampen shirts voor alle kinderen.  

  Meenemen: Rugzak, bidon, lege broodtrommel en een plastic tas voor alle knutsels 
om mee terug te nemen.  
Wie werken er vandaag: Esra en Dominique 

 
Woensdag 25 dec:   1e kerstdag 
Donderdag 25 dec: 2e kerstdag 
 
Vrijdag 27 dec:         Vandaag gaan wij nog even door met feestmaaltijden. Wij gaan rond half 10 aan een 

mooi gedekte tafel luxe ontbijten. Omdat het voor de meesten toch drukke dagen zijn 
geweest mag je aanschuiven in je mooiste pyjama of onesie. We maken er een gezellig 
pyjamafeest van. Nadat alle ontbijtspullen zijn opgeruimd en het eten wat gezakt is 
doen wij een late ochtendgymnastiek.  In de middag komen wij tot rust door een 
“thuisbioscoop’' te maken, en gaan we met popcorn languit nagenieten en bijkomen 
van de drukke kerstdagen.  
Meenemen: kleding als je je pyjama aan hebt, voor evt buiten te spelen. Je knuffel 
mag je natuurlijk ook meenemen.  
Wie werken er vandaag:  Dominique en Floor 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 30 dec:     De kinderen vanaf groep 4 gaan vandaag hun eigen kaarsen maken. Met de andere 

groepen gaan we mooie potten maken om deze donkere dagen op te fleuren. Ook 
houden we een oudejaars-fotoshoot en maken hier een mooie lijst bij. Neem hiervoor, 
als je wilt, je mooiste of gekste kleding mee.  
Meenemen: evt oude kaarsen die wij om kunnen smelten, kleding voor de fotoshoot. 
Wie werken er vandaag: Esra en Joyce  

 

 
Dinsdag 31 dec:        Vandaag beginnen wij vast met het oudejaarsfeest. Hierbij horen ook zeker onze 

eigengemaakte appelflappen. Ook vuurpijlbroodjes en een nutella ster mag niet 
ontbreken. Als klap op de vuurpijl toosten wij vast met alcoholvrije cocktals om half 5 
onze laatste dag uit. U bent van harte welkom om hierbij mee te toosten met een van 
onze lekkere hapjes. 
Wie werken er vandaag: Saskia en Joyce 

 
 
Woensdag 1 jan:      Nieuwjaarsdag  
 

 
Donderdag 2 jan:     We beginnen dit jaar goed. We gaan gewoon nog een keer naar jeugdstad. Graag ook 

van te voren aangeven of uw kind zelfstandig mag lopen in Jeugdstad. Ook voor 
vandaag hangt er weer een formulier hiervoor. 
Meenemen: rugzakje, bidon, lege broodtrommel en een plastic tasje voor de 
gemaakte knutselwerkjes om mee terug te nemen. 
Wie werken er vandaag: Elise en Esra 

 
 
Vrijdag 3 jan:            Alles mag op vrijdag! Nou ja..bijna alles dan ;-) Omdat we ook het nieuwe jaar fris en 

fruitig op school weer mogen starten, en we uit ervaring weten dat veel kinderen rond 
deze periode erg moe zijn, laten wij vandaag de kinderen zelf beslissen wat ze willen 
doen en waar ze behoefte aan hebben. Wij zorgen voor verschillende activiteiten 
zodat er voor iedereen wel wat is. Heb je thuis nog een leuk spel mag je deze 
natuurlijk ook meenemen. 
Wie werken er vandaag: Dominique en Floor 

 
 
 
 


