Heel SKLM bakt 4-6
26 februari tot en met 02 maart
Hallo allemaal,
Deze vakantie staat in het teken van bakken en alles
wat met eten te maken heeft! We gaan lekkere
dingen maken, leren wat over verschillende
gerechten en ingrediënten en zijn creatief bezig met
kranten.
Het wordt super gezellig!
Groetjes,
Het V- Team

Maandag 26 februari
Smikkel memory
Als je goed kunt onthouden dan wordt
dit smikkelen en smullen! Onder de
plastic bekertjes zit lekkers verstopt!
Gaat het jou lukken om te gaan
smikkelen?
Appelcroissants
Appels zijn zó lekker, je kunt er van
alles mee maken! Ook deze hapjes, het
is net even iets anders dan
appelflappen en superlekker!
Keukenschort van kranten
Aan de slag in de keuken en niet op te
hoeven letten of je misschien saus op
je kleding spettert? Draag dan een
zelfgemaakt schort. We maken er
eentje van kranten.

Dinsdag 27 februari
Wat ligt er op mijn bord?
Kijk uit! Als de tikker honger heeft is
het oppassen geblazen met dit
spannende ren en tik spel!
Samen proeven
Super zuur, heel erg zoet of zo vreselijk
zout dat je meteen naar een bekertje
water grijpt? Wat proef je? Doe mee
met de smaaktest.

Taart versieren met slagroom
Met een echte spuitzak versieren we de
mooiste taarten!

Woensdag 28 februari
Hoe sterk is spaghetti?
Spaghetti heb je vast weleens gegeten,
maar wist je dat je er ook een
experiment mee kunt doen? Het lijken
hele dunne stokjes, dus wij gaan
vandaag kijken hoe sterk ze zijn.
Zouden ze een beetje kracht hebben?
Wat gaan we eten? Klei het zelf!
Als je zelf mag kiezen wat je eet, wat
wordt het dan? Een bord vol patat? Of
kies je voor lekker fruit? Vandaag mag
je zelf een ijsje maken, of een
overheerlijke taart. Of je vult een bord
met je favoriete gerecht! Dit keer eet je
het niet op maar maak je het van klei!
Pannenkoeken bakken
We bakken de lekkerste pannenkoeken
helemaal zelf!

Donderdag 1 maart
Mini pizza's
Net als echte pizzabakkers bakken we
lekkere minipizza's
Hoe sterk is spaghetti?
Spaghetti heb je vast weleens gegeten,
maar wist je dat je er ook een
experiment mee kunt doen? Het lijken
hele dunne stokjes, dus wij gaan
vandaag kijken hoe sterk ze zijn.
Zouden ze een beetje kracht hebben?
Schuursponstaartjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in
ieder geval wel! Vandaag voelen wij
ons jarig dus gaan we lekkere taartjes
maken! Helaas kunnen we deze niet
opeten maar ze zien er vast heel mooi
uit!

Heel SKLM bakt 4-6
26 februari tot en met 02 maart
Vrijdag 2 maart
Appeltaart
Laten we eerlijk zijn; iedereen is toch
dol op appeltaart? Koffie met een punt
warme appeltaart, met of zonder
slagroom is onderdeel geworden van de
Nederlandse cultuur en wordt bij bijna
ieder restaurant geserveerd. Een
Hollandse appeltaart is ook echt heel
anders dan bijvoorbeeld de Franse.
Vandaag maken we er samen één.
Broodje hamburger fantasie
Hoe ziet jouw ideale broodje
hamburger eruit? Een lekkere klodder
ketchup er op en een dikke plak kaas?
Of wil je misschien geen hamburger
maar een lekker stukje vis of heel erg
veel tomaat en sla? Het maakt eigenlijk
niet uit want we maken een
fantasiebroodje!

