
Herfstvakantie 2021
Het is alweer bijna herfstvakantie. Hierbij het programma. Aanmelden kan t/m zondag 12 september via de digitale omgeving. Hierin
kan je uw kind(eren) aan en af melden of een ruildag aanvragen.

De vakantieopvang zal in de herfstvakantie plaatsvinden bij ZiezoKids in de Montessorischool aan de Anthonie Muysstraat 2.

Maandag 18 oktober
Bingo herfst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema herfst. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste
zijn kaart vol?

Herfstlampion
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok hangen, maar ook neerzetten als sfeervol windlicht.

Herfstkoekjes bakken
Herfstkoekjes zijn leuk om te maken, lekker om te eten en ze zien er ook nog eens heel herfstig uit! Neem het recept maar
mee naar huis en probeer ze daar ook een keer te maken.

Toiletrol schaduwspel
We maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met licht en schaduw op de muur te schijnen. Welke vorm
zou jij graag op de muur willen toveren?

Sciencescenes
Lachen in het lab! We leren tegelijkertijd de veiligheidssymbolen uit het laboratorium.

Dinsdag 19 oktober
Kleurrijke herfst: bladeren verven
Lekker naar buiten, bladeren zoeken. Welk blad is het grootst/kleinst? En wat voor kleuren hebben de bladeren? Misschien
kunnen wij ze nog wel veel kleurrijker maken.

Herfstyoga
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij komen helemaal tot rust
met deze herfstyoga!
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Natuurkapsels
We maken zelf kapsels door bladeren en ander natuurlijk materiaal op de hoofden van het uitgekozen poppetje te
plakken!

Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig dat we buiten kunnen vinden. Blaadjes, bloemen,
takken, steentjes, mos, gras en nog veel meer!

Woensdag 20 oktober
Gevulde sinaasappels voor Halloween
We hollen deze keer geen pompoen maar een sinaasappel uit! Vervolgens vullen we hem met fruit en zo hebben we een
heerlijke enge snack!

Boszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de hand
van een zoekkaart gaan we de natuur verkennen.

Boomschilderij
Schilder jouw boom en versier dit met allerlei verschillende soorten en maten knopen! Door zelf je kleuren te kiezen maak
je heel eenvoudig jouw variant. Maak je een herfst- lente- of zomerboom? En hoe groot wordt hij?

Donderdag 21 oktober
Eierkoek egeltjes
De stekeltjes van dit egeltje prikken niet. Ze zijn zelfs eetbaar. Maak zelf zo'n eetbaar beestje!

Tuinsafari
Is het je wel eens opgevallen hoeveel dieren je buiten tegenkomt?! We gaan op tuinsafari! Op zoek naar alles wat kruipt,
vliegt, loopt, �addert, zoemt, piept en zingt.

Boekjesegel
Heb je thuis nog een oud boekje dat je mag hergebruiken om er een leuke egel van te maken? Neem maar mee!

Vrijdag 22 oktober
De Verraders
Ben jij één van de Verraders en moet je iedereen wegspelen? Of ben jij één van de Getrouwen en moet je de Verraders
ontmaskeren?

Uil van groente
Mmmm.. we eten verse stukjes groente in de vorm van een uil! Met een lekkere dipsaus erbij. Wil jij ook een stukje
proeven?

Spinnennestjes
Spinnen worden geboren uit een ei. Uit de eieren komen kleine spinnetjes. Heb jij deze wel eens gezien? We maken een
griezelig echt-uitziende variant van knutselmateriaal! Doe je mee?
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