
meivakantie
Maandag 27 april
Gesloten ivm Koningsdag

Dinsdag 28 april
High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Dit bestaat uit 3 gangen van , hartige gerechten en
zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten en vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de
avondmaaltijd bijna of helemaal vervangt. Wij geven de allerlekkerste én allerleukste tips om jouw high-tea tot een groot
succes te maken!

Woensdag 29 april
Eetbaar slijm
Slijm maken hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens gedaan.. Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?!
Dat lijkt gek, maar het bestaat! Wij gaan aan de slag om met slechts een paar ingrediënten eetbaar slijm te maken.

Stoepkrijt maken
Je eigen stoepkrijt maken, dat is leuk! Meng verschillende kleuren en vul de vormen.

Donderdag 30 april
speeltuin Levenslust
Vandaag gaan we er lekker op uit! We gaan naar Levenslust waar iedereen naar hartenlust kan klimmen en
klauteren.

Vrijdag 1 mei
Lenteachtige speurtocht
Kun jij verschillende natuurlijke materialen verzamelen? En verschillende dieren opsporen in de natuur? Vink het maar snel
van je lijstje af!

Maandag 4 mei
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proefjes dag
We gaan aan de slag met de kleine (en grotere) professoren in jullie, want we gaan proefjes doen.

Dinsdag 5 mei
Gesloten ivm Bevrijdingsdag
1x in de 5 jaar

Woensdag 6 mei
Bezoek aan het Vlaardings museum
Zwerfafval komt steeds vaker in de natuur terecht en dat is erg schadelijk. Deze interactieve tentoonstelling laat
bezoekers kennis maken met de wereld zwerfafval. De tentoonstelling is vooral bedoeld voor kinderen tussen de 6
en 12 jaar, maar natuurlijk is iedereen welkom. Met behulp van samoerai-schoonmakers Shiro & Sakuma, gaan
kinderen de strijd aan tegen zwerfafval. Er zijn veel doe-opdrachten en spelletjes, zoals de Kauwgom Slalom en de
Pooper Scooper. Hierdoor leren kinderen over afval opruimen, scheiden en recycling.

Donderdag 7 mei
Creatieve dag
Vandaag gaan we aan de slag als creatievelingen. Laat de inspiratie maar komen om de mooiste kunstwerken te maken.

Vrijdag 8 mei
kinderboerderij het Geertje
Elke dag van de week is de boerderij leuk om te bezoeken voor jong en oud. Lekker knu�elen met de dieren en ze
verzorgen!
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