
Voorjaarsvakantie 2022
Ook deze Voorjaarsvakantie staan er weer leuke activiteiten op het programma voor Dok010, Dokwrk, Maastuinkids en IKC
Willibrordus. Dagelijks wordt er geluncht met een gerecht dat de kinderen zelf met hun pedagogisch professional gaan maken.

Deze vakantie spelen alle kinderen samen, dus per dag zal beschreven staan op welke locatie deze activiteiten worden uitgevoerd. U
brengt de kinderen naar de stamlocatie (Dok010 of IKC Willibrordus), maar u haalt uw kind op bij de locatie waar de activiteiten
eindigen.

28 februari
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Ik ben een paashaas
Bij de lente hoort natuurlijk de paashaas! We knutselen lange oren, zodat we zelf net haasjes zijn! Met onze mooie oren op doen we
allerlei leuke paashaasspelletjes.

Robot dobbeldrama
We gooien met de dobbelstenen om te kunnen zien welke robotactie we uit gaan voeren. Lukt het jou om je helemaal in te leven in
een coole robot?! Speel robot dobbeldrama!

1 maart
Locatie: Maastuinkids (Jachthavenlaan, Maasboulevard)
Moestuin maken
We kopen aardbeien in de winter, het gehele jaar door broccoli en boontjes en als de kiwi’s of mango’s uitverkocht zijn balen we. We
weten al lang niet meer wat ‘seizoensgroenten’ zijn. Maar met een eigen groentetuin ben je niet alleen verzekerd van super gezonde
groente, je eet ook weer de groente in de tijd waarvoor het bedoeld is.

Boerengolf
Wist je dat er in Nederland ook kampioenschap boerengolf wordt gehouden? Heel wat anders dan gewoon golfen hoor! Doe je mee?

 

DOK 010
28 februari t/m 04 maart



2 maart
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Stempelen met bloemen
Stempelen met bloemen, gras, onkruid....alles wat er in de natuur te vinden is kun je gebruiken voor het maken van een natuurlijk
stempelschilderij.

Lenteuisoep
Soep is meestal al makkelijk om te maken, maar deze romige lenteuisoep met slechts 5 ingrediënten is écht heel snel en simpel.

3 maart
Locatie: IKC Willibrordus (Dwarsstraat 2, ingang Willem Brouwerstraat)
Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je
lekker uit!

Lentebloemen: super "handig"
Er bestaan heel veel soorten lentebloemen. Ken jij ze allemaal? Wij gaan deze bloemen zelf namaken met verf en onze handen. Kies
de bloem(en) die jij mooi vindt en maak jouw eigen 'handige' lenteboeket.

4 maart
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Paaskuikentjes borduren
Bij pasen horen natuurlijk kuikentjes. Wij maken de leukste kuikentjes zelf door ze te borduren!

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

 

DOK 010
28 februari t/m 04 maart


