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  Kerstvakantie 2016 
Vuur&Vlam 

 
 

Het thema in de kerstvakantie is: WinterWonderland! 

 
Huiskamer 1 & 2 
 

Maandag 26 december 2016 
Tweede Kerstdag, geniet ervan! We zijn gesloten.    
 

Dinsdag 27 december 2016 
Als het winter is, is het voor vogels lastig om eten te vinden. Wij 
helpen ze daarom de winter door. We maken voederkettingen en 
vogelhuisjes voor de vogels. 
 

Woensdag 28 december 2016 
Het is heel leuk om te bakken. Het is nog leuker om te bakken voor de opa´s en oma´s in het 
verzorgingstehuis. 
 

Donderdag 29 december 2016  
De kerstversiering word bijna weer opgeruimd. Daarom maken we vandaag mooie winterstukjes. 
 

Vrijdag 30 december 2016 
Het is bijna nieuwjaar! En misschien dromen we allemaal wel over een warm vakantieland. Daarom 
maken we vandaag warme tropische oliebollen. Om met een warme gedachte het nieuwe jaar in te 
gaan. 
 
 

Van 2 januari tot en met 6 januari  
(Let op: kinderen die doorstromen mogen nu naar hun nieuwe huiskamer) 
 

Maandag 2 januari 2017 
Gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwjaar in te luiden doen we sneeuwspellen in de 
gymzaal. 
 

Dinsdag 3 januari 2017 
Vandaag worden er sneeuwpoppen gemaakt. Sneeuwpoppen van oude sokken 
of pompom sneeuwpoppen. Wat kies jij? 
 
 

 
Woensdag 4 januari 2017 
Bewegen is goed voor je! Ook in je vakantie, daarom maken we vandaag een winterwandeling. 
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Donderdag 5 januari 2017  
Tijdens de lange donkere winteravonden maak je het gezellig met lichtjes en kaarsjes. We maken 
vandaag waxinelichtje houders. 

 
Vrijdag 6 januari 2017 
Thee of warme chocolademelk hoort eigenlijk wel bij de winter. Vandaag maken we onze eigen 
mokken! 

 
Winterwonderland in Huiskamer 3 & 4 
 
Maandag 26 december 2016 
Tweede Kerstdag, wij wensen jullie een fijn kerstfeest toe! We zijn 
gesloten. 
 

Dinsdag 27 december 2016 
Met deze koude winterdagen zijn wij mensen niet de enige die 
beschutting nodig hebben en daarom maken wij vandaag een vogelhuis voor de vogels buiten. 
 

Woensdag 28 december 2016 
Met kerstfeest denken wij aan samen zijn en samen gezellig dingen doen. Vandaag bakken wij voor 
onze bovenburen in het ouderen verzorgingstehuis. We bakken koekjes en toveren een glimlach op 
ieder zijn gezicht 
 

Donderdag 29 december 2016  
Altijd als Elsa van Frozen of Olaf willen glijden op het ijs? Vandaag komt deze 
droom uit, want wij gaan naar de ijsbaan om onze schaatskunsten te tonen. Neem 
vandaag je schaatsen mee als je die hebt. 
 

 

Vrijdag 30 december 2016 
Champagne(kinder) en Oliebollen. Wij sluiten de maand af met een groot 
feest van bakken en dansen tot het eind van de dag. Wij wensen ieder een 
gelukkig nieuw jaar en beste wensen voor het komend Jaar. 
 
Van 2 januari tot en met 6 januari  
(Let op: kinderen die doorstromen mogen nu naar hun nieuwe huiskamer) 
 

Maandag 2 januari 2017 
Het nieuwe jaar is van start gegaan, we leven nu in 2017. Vandaag maken wij wensenpotjes met een 
wens of goed voornemen erin. Deze houden we een hele tijd dicht, zodat we aan het einde van het 
jaar kunnen kijken of onze wens(en) zijn uitgekomen.  

 

Dinsdag 3 januari 2017 
Het is winter, koud en guur… Daarom leren wij vandaag aan je kind hoe we een pan 
verse erwtensoep kunnen maken. Nadat we erwtensoep hebben gemaakt spelen we 
het spel winterbal (de winter versie van trefbal).  
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Woensdag 4 januari 2017 
Vandaag trekken we de natuur in. We doen een sportieve en leerzame 
activiteit in het bos met alle kinderen van Vuur en Vlam. Hopelijk ligt er veel 
sneeuw, dan maken we ook een sneeuwpop en doen we voor de liefhebbers 
een sneeuwballen gevecht! 
 

Donderdag 5 januari 2017  
Vandaag gaan wij het atelier in en maken onze eigen kunst. We halen diverse materialen uit de kast 
waarmee een winterkunstwerk kunnen maken. Neem jij je creatieve brein mee?    
 

Vrijdag 6 januari 2017 
Ben jij een creatieve tekenaar? Dan zit je vandaag helemaal op je plek. Met 
speciale stiften gaan we servies maken in eigen stijl. In de middag drinken wij 
natuurlijk een zelfgekozen thee uit onze eigen mok. 
 

 

Wij verheugen ons op de vakantie en vinden het super gezellig als je erbij bent! 
Zie je iets in het programma waar je ook nog graag bij wilt zijn? 

Kom een dag extra! Laat het ons weten en we kijken of er plek is. 
Chantal, Anita, Sylvia, Jessica, Corrie, Véronique & Jan 

 


