
Gemeente Reusel
26 december t/m 06 januari

Nummereen

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag
Nummereen gesloten

Dinsdag 27 december
Pyjamadag
Vandaag hoef je jezelf niet om te kleden want we hebben een pyjamaparty! Ben je ook zo benieuwd wat we gaan
doen?

Woensdag 28 december
Sneeuwsculptuur maken
Kneed baking soda en scheerschuim goed door elkaar en voilà: je hebt je eigen sneeuw! Nu kun je zelf een
sculptuur maken. Wat maak jij?

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens één
van deze gezonde varianten!

Donderdag 29 december
Slijm maken
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je verschillende recepten voor het
perfecte winterse slijm! Welke maak jij?

Opdrachtenbingo
Tijdens deze variant van bingo moet je eerst opdrachten voltooien. Welke groep hee�t als eerste hun kaart vol?

Speurtocht; wintermysterie
Help jij mee een spannend wintermysterie oplossen?

Vrijdag 30 december
Oliebollen maken
De jaarwisseling is niet compleet zonder oliebollen. En deze oliebollen kan iedereen bakken, want ze hoeven niet
in de frituurpan. Bakkers klaar? Smullen maar!

Outdoor fotochallenge
Durf jij deze outdoor fotochallenge aan te gaan? Zoek alle onderdelen die op de opdrachtkaart staan en
fotografeer ze!
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Nummereen

Maandag 2 januari
Goed begin van het jaar
Het nieuwe jaar moet gevierd worden! Dit doe je met de hele groep op je eigen locatie.

Borrelende bubbels
We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende bubbels!

Dinsdag 3 januari
Clup Challenge
Het is weer tijd voor een nieuwe Clup Challenge. Ben jij er klaar voor?

Maak je eigen web
Doe als de spin en weef je eigen web. Span het touw en beweeg erdoorheen!

Erwtensoep maken
Zeg je winter? Dan denk je aan erwtensoep! Maak een kommetje oud-Hollandse erwtensoep of ga voor een bakje
snelle snert!

Woensdag 4 januari
Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel van is? We gaan erachter komen
tijdens dit leuke spel!

Ongezien terugkomen
Blijf jij met jouw groepje in het spel en kom je ongezien terug op locatie?

Donderdag 5 januari
Wensen en wonderen
De hele dag gave activiteiten op en rond de Clup. Wat voor iets gaafs ga jij op jouw locatie doen?

Vrijdag 6 januari
Hutten bouwen
Met doeken, wasknijpers, tafels en stoelen kun je echt een leuke hut bouwen. Maar misschien heb je op jouw
locatie wel een heel ander idee voor het bouwen van een hut! Je mag het vandaag laten zien!

Gesmolten sneeuwpop maken
Wat is er met deze sneeuwpoppen gebeurd? Ze lijken wel gesmolten. Wij maken ze zelf!

 


