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Carnavals vakantie
Het is weer tijd voor vakantie! We maken er één groot carnavalsfeest
van! Kom jij ook?!

Maandag 15 februari
Caribisch carnaval - dansen maar!
We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er
met z'n allen een feestje van!

Muziek uit oude rommel
We gaan op zoek naar oude rommel en maken hier
muziekinstrumenten van. Doen ze het goed? We proberen
het uit in ons 'rommelorkest'.

Dinsdag 16 februari
Maak je eigen heksenschoenen
Heb je nog oude schoenen liggen thuis? Neem ze mee want
wij gaan er iets heel leuks mee doen! We maken er
heksenschoenen van.. Door ze op te pimpen met slechts
een paar materialen krijgen ze een hele andere look!

Ba�enbingo
Met een flinke hoeveelheid tennisballen en een viltstift
wordt het rennen en zoeken geblazen om als eerste bingo
te scoren!

Woensdag 17 februari
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is
zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal
de vrije loop laten!

The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt
het andere team dat jij het bent?
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Donderdag 18 februari
Jammie, gebakken dro�en!
Eetbare poep?! Bah! Nou... bah is het niet, het is zelfs
lekker. Als we deze eetbare drollen gemaakt hebben kun je
er echt iedereen mee voor de gek houden. Dit wordt
lachen!

Carnavalsquiz
Een spannende quiz over carnaval! Dat is stiekem ook heel
feestelijk natuurlijk!

Vrijdag 19 februari
Photobooth props
Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal 'props' die we
kunnen maken. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel
genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot maar
natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken van sel�es.

Ba�onnenparcours
Ballonnen zijn altijd een succes of er nu een feestje is of
niet! De kinderen trainen hun spieren en zijn tegelijkertijd
lekker actief bezig. Ook thuis kun je prima zo'n parcours
maken.

 


