
Kerstvakantie 
 

Dinsdag 27 december 

 
De kerstvakantie gaat van start en 

iedereen heeft nieuwjaarskriebels. 
Het is bijna zover: OUD EN NIEUW.  

Samen met de kinderen maken we 
vuurpijlen met daarop al onze 

nieuwjaarswensen en goede voornemens.  
 

Donderdag 29 december 

 
Even testen of wij goed kunnen 

opletten en juichen of er goed 

wordt gespeeld.  
Met de kinderen kijken we naar 

het basketbaltoernooi in de 
Bongerd. Voor we gaan, maken 

we mooie spandoeken en vlaggen. 
Wij moedigen onze eigen school 

aan; IKC Donatushof. 

Vrijdag 30 december 
 

Vandaag genieten wij van 

een echte winterse dag 
en gaan we met z’n allen 

schaatsen!  
Let op vergeet je niet 

warm aan te kleden en  
denk eraan: 

handschoenen zijn op 
de schaatsbaan verplicht. 

Bij terugkomst drinken 
we een lekkere kop 

warme chocolademelk. 
 

Maandag 2 januari  
 

We starten het nieuwe jaar met een 
lekkere brunch; broodjes knakworst.  

Was je er vrijdag niet maar houd je wel 

heel erg van schaatsen, dan heb je 
mazzel. We gaan vandaag nog een 

keer! Kleed je dus warm aan en 
neem je handschoenen mee want 

deze zijn verplicht op de schaatsbaan.  

Dinsdag 3 januari 

 
Vandaag staan er een heleboel leuke dingen op de 

planning en voor de leukste verassing gaan we zelf op 
pad. Het blijft nog even geheim wat we precies gaan 
doen.  

Woensdag 4 januari 

 
Wat een pech onze 

kerstboom moet nu echt 

weg. Wat hebben we 
genoten van de 

afgelopen dagen in het 
teken van de winter- en 

kerstsfeer. Vandaag 
gaan we alle 

kerstversieringen weer 
opbergen. We sluiten de 

ochtend af met 
gezelschapsspellen. 

Neem jij er ook een mee 
van thuis? 

Donderdag 5 januari 
 

Na veel vergaderen en 
overleggen zijn we 

vandaag dan eindelijk tot 
het besluit gekomen.  

Jullie krijgen vandaag de 
kans om de leukste 

games en spannendste 
online races te spelen. 

Heb je een draagbare 

spelcomputer dan mag je 
deze meenemen.  

http://www.winterfestijnoverbetuwe.nl/

