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Happy New Year Winter editie
Het nieuwe jaar is begonnen! Hopelijk hebben jullie een heerlijk oud en nieuw

kunnen vieren met mooi vuurwerk en lekkere oliebollen! Om het jaar goed te

beginnen hebben wij allemaal leuke activiteiten gepland voor jullie. Doen jullie

mee in deze eerste week van het nieuwe jaar?!

Maandag 2 januari
YES! 2 januari 2023. Op deze tweede dag van het jaar gaan we lekker spelen! Kleed je wel warm aan want we

zijn onderweg in het koude weer!

Raceplanet
Jaa we gaan naar het mooie Raceplanet in de buurt van Sloterdijk. Hier kunnen jullie lekker klimmen, klauteren,

verstoppertje spelen en nog veel meer! Dit word een leuke dag!

Dinsdag 3 januari
Deze 2e dag van de koude vakantie gaan wij even kijken hoe goed jullie zijn in mikken! Kleed je ook dit keer

warm aan want we zijn weer even onderweg!
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Bowlen!
Zijn jullie goed in mikken en houden jullie ervan om dingen om te gooien? Dat is mooi want wij gaan bowlen

vandaag! Gooi jij die strike?!?!?!?!

Fruitkerstbomen
We maken een heerlijke fruitsalade in de vorm van een kerstboom. Knutsel en smikkel mee!

Woensdag 4 januari
Vandaag hebben wij een leuke verassing in petto! Wat dit is gaan wij niet zeggen, maar het is wel buiten, dus

kleed je goed aan met sjaal en handschoenen en een muts!

Verassing
Wij gaan vandaag iets sportiefs doen buiten! Wat het is, is een verassing, maar het is wel koud. Kom mee en

laat je verassen!

Donderdag 5 januari
Het nieuwe jaar moet wel gevierd worden met wat leuks natuurlijk! Daarom gaan we wat leuks organiseren

voor jullie!
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Kerst lunch
Wat wij gaan doen is lekker lunchen! Bij het nieuwe jaar hoort ook een lekker gevulde maag, dus wij gaan wat

lekkers voor jullie maken. Kom jij ook?

spelletjes
Nadat we lekker gegeten hebben gaan we ook spelletjes spelen! Kunnen jullie tegen je verlies of gaan jullie

winnen?!

Vrijdag 6 januari
Laatste dag van de vakantie! Dit moet natuurlijk leuk afgesloten worden!

Pijl en boog schieten
Zijn jullie goed in mikken? Laat dat maar zien door in de roos te schieten met pijl en boog schieten! Word de

nieuwe Robin Hood!

Zoektocht
Wij gaan weer een leuk zoekspelletje spelen! Kunnen jullie alle 20 verstopte personages vinden die wij door

heel VTC verstoppen?
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