
Meivakantie
Maandag 27 april
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag.

Dinsdag 28 april
Om 09.30 uur vertrekken wij naar natuurcentrum de Boshoek in Schiedam. Wij gaan hier prachtige dieren bekijken en veel over deze
dieren leren. Bij terugkomst eten we heerlijke dierenboterhammetjes maken die we zelf mogen versieren en opeten. In de middag
gaan we schminken. Misschien wil je wel geschminkt worden als de dieren die je vandaag heb gezien! Ook doen we nog verschillende
activiteiten in de gymzaal zoals voetbal, hockey en trefbal.

Woensdag 29 aprill
Vandaag gaan we met z’n allen naar de kinderboerderij Het Hoefblad in het Beatrixpark in Schiedam en niet te vergeten, naar de
speeltuin! Trek oude kleding aan en neem je kaplaarzen mee, want de kleren kunnen vies worden. Bij goed weer picknicken we in de
speeltuin. Mocht het slecht weer zijn dan eten wij op de BSO.

Donderdag 30 april
In de ochtend beginnen we met fruitspiesjes maken zodat we die in de middag kunnen oppeuzelen. Daarna gaan we lunchen en
hebben wij een leuke knutselactiviteit voor jullie in petto. Je mag vandaag je eigen dier maken van kralen of K'nexx, leuk!!

Vrijdag 1 mei
Een super hoge klimtoren, springen op de trampolines, zwemmen in de blauwe ballenbak, vandaag gaan wij naar De Beestenboel!
Wie wil dat nou niet? Wij vertrekken om 09:30 uur naar de Beestenboel! Bij terugkomst gaan we lekker eten en buitenactiviteiten
doen zoals touwtje springen, verstoppertje, tikkertje en nog veel meer!
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Maandag 4 mei
Vandaag maken wij onze eigen pizza, lekker! Daarnaast staat de hele dag in het teken van alle lieve mama’s. Wat wij gaan maken? Dat
vertellen wij jullie op de dag zelf. Anders weten de mama’s het ook, ons geheimpje dus! Natuurlijk gaan we vandaag ook buiten
spelen of met slecht weer spelletjes spelen in de gymzaal.

Dinsdag 5 mei
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.

Woensdag 6 mei
Onze namen schrijven, dat kunnen we! Maar kan jij ook je eigen naambordje maken? Vandaag kan dat! Daarnaast kan je ook
deelnemen aan allerlei buiten sportactiviteiten zoals, voetbal, trefbal, tikkertje en nog veel meer!

Donderdag 7 mei
Vandaag staat in het teken van Hollandse feesten zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag. Wij gaan onze eigen Delfts blauwe bordjes
beschilderen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om te gaan voetballen. Van het voetballen en schilderen krijg je best wel trek en
daarom gaan we een lekkere ‘oranje pasta en oranje smoothie’ maken.

Vrijdag 8 mei
Vrijdag staat in het teken van lekker vies worden en buiten zijn. Trek daarom vandaag oude kleding aan en neem een nieuw setje
mee. Wij hebben een leuke slootjes excursie gepland. Om 14:00 uur zijn wij terug op Het Mirakel. Van het actief bezig zijn krijgen we
honger, dus gaan we gevulde eieren en gevulde tomaten maken. Dat wordt smullen!
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