
Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie bieden wij de kinderen van Dok010, Dokwrk, Maastuinkids en Willibrordus een leuk programma aan.
Nieuwsgierig? Bekijk snel wat er dagelijks te doen is.

Maandag 22 februari 2021
Bloembollen planten
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten deze bollen in het voorjaar.
Help je mee?

Airhockey XXL
Airhockey is al heel leuk om te spelen. Nu spelen wij het super groot. Dat is nog veel leuker. Speel jij mee?

Dolle draken
We gaan aan de slag om een draak van chenilledraad te maken. Draai, knip en plak je to�e draak in elkaar. Welke kleur
gebruik jij?

Dinsdag 23 februari 2021
Kuikentje knutselen
Van papier, wasknijpers en veren knutselen we een schattig kuikentje. Weet jij waar de ogen, de snavel en de poten van
het kuikentje horen?

Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies uit
en spelen maar!

Dinokoekjes
Een zandkoekje met echte dinovoetsporen er in! Leuk om te maken, lekker om op te eten.

Woensdag 24 februari 2021
Lente toneelspel!
Een paashaas die een koe gaat melken op een terras: gekke combinatie? Voor ons echt niet! Het kan ons niet te gek tijdens
dit toneelspel.
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Meet de wind!
Wind kun je op verschillende manieren meten. De snelheid van wind wordt vaak met een anemometer gemeten. Vandaag
gaan wij zelf zo'n anemometer maken. Ze zien er ook nog eens heel cool uit!

Vogelhuisjes van toiletrollen
We maken een vogelhuisje! Hier kunnen de vogels helaas niet in, maar het is wel erg leuk om op te hangen! Wat voor huis
geef jij jouw vogel?!

Donderdag 25 februari 2021
Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook hele mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?

Gezonde cinnamon rolls
We maken heerlijke kaneelrolletjes! Op het eerste gezicht zul je denken dat dit helemaal niet zo verantwoord is, maar niets
is minder waar! Door het zoete van de banaan heb je geen suiker of honing meer nodig.

Schattenroof
Een veilig gebied, met een schat, in het veld van de tegenpartij... Daar moet je zijn! Maar pas op dat je niet in de gevangenis
terecht komt!

Vrijdag 26 februari 2021
Griekse vaas krastekening
De oude Grieken stonden bekend om hun ongeloo�ijke vaardigheid met aardewerk. Wij maken onze eigen versie.

Word een Japanse krijger!
Je gaat op de proef gesteld worden. Hoe zit het met jouw reactievermogen, snelheid en tactiek? Heb jij de kracht en de
souplesse van een samoerai strijder? Doe mee aan deze tests en ontdek wat je kan.

Schrijf jouw naamgedicht
We gaan vanmiddag een acrostichon schrijven. Een wattes??? Ja, misschien heb je er nog nooit van gehoord maar het
Wilhelmus is bijvoorbeeld een heel beroemd acrostichon, een naamdicht. Je maakt een gedicht met zinnen die beginnen
met de letters van je eigen naam. Uitdaging hè?
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