
Voel je �t in de vakantie!
In deze vakantie vieren wij de verjaardag van de koning, maar gaan wij ook super �t worden!! Trek je sportieve kleding aan zodat je
makkelijk kan bewegen. Tot snel!!

Maandag 25 april
Memory oranje boven
Wie kan het beste onthouden en weet de meeste paren bij elkaar te zoeken? Hier kom je achter tijdens het spel memory.
Leuk voor zowel jong als oud!

Koninklijke spies
Wat ziet dit er feestelijk uit en het smaakt ook nog lekker! We maken van fruit en groente een koninklijke spies.

Dinsdag 26 april
Bosje tulpen
Dat ziet er �eurig uit! We smullen samen van het eetbare bosje tulpen.

Bingo oranje boven
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met Koningsdag. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn
kaart vol?

Woensdag 27 april
Het is Koningsdag!!
Hiep Hiep Hoera, onze koning is jarig! Deze dag zijn wij gesloten. Tot morgen!
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Donderdag 28 april
Snelle koninklijke spelletjes
Koningsverstoppertje, geef de kroon door en verdedig je kasteel! Klinkt wel als een uitdaging toch? Kom deze razendsnelle
koningsspelletjes meespelen.

Oranje smoothie
De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gezonde sinaasappels. We maken een slurp smoothie.

Koninklijke kroon
Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Kom gezellig knutselen en maak je eigen koninklijke kroon. Zet hem op en
krijg een koninklijk gevoel!

Vrijdag 29 april
Rood, wit en blauw
Dansen en bewegen doen we het liefste samen, want dat is natuurlijk het allerleukste! In de kring spelen we spelletjes in
rood, wit en blauw! Speel je mee?

Ik hou van Holland quiz
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz centraal. Wie weet het meest over Holland?

Oranje proeverij
We proeven van alles wat oranje is! Herken jij de verschillende smaken?

Maandag 2 mei
Levend bowlen
Bowlen, maar dan met echte mensen. Hoe cool is dat!

Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien te stelen. Maar pas op voor de politieagenten,
want die zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis blijft!

Dinsdag 3 mei
Trefbal
Welk team houdt de meeste spelers over en is trefbalkampioen?

Letterarmbandjes
Zoek letters die een woord of naam vormen uit. Kies ook een mooi gekleurd bandje en maak een letterarmband. Leuk
voor jezelf of om weg te geven.

Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere koekjes maken. Bovendien is dit recept ook geschikt voor het maken van
een lekkere bodem voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed idee?
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Woensdag 4 mei
Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif naar het
juiste vakje.

Sportschool parcours
We doen allerlei oefeningen om lekker te bewegen. Doe jij ook mee met ons sportschool parcours?

Flessenvoetbal
Houd je �es overeind! Alleen zo win je een partijtje �essenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het einde?

Donderdag 5 mei
Stop de dieven!
Stop de dieven! Dat is van ons! Geef terug! Maar nee.. in dit spel moet er juist gestolen worden. Welk team kan het meest
bij elkaar graaien?

Levend kwartet
Probeer met je team een kwartet van vier dezelfde materialen te verzamelen. Welk team wint?

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van
deze gezonde varianten!

Vrijdag 6 mei
Fruity smoothie
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen "vitaminebom": lekker én gezond!

Mijnenveld-estafettes
In het mijnenveld is een veilige route verstopt. Vindt jouw team deze als eerst, dan winnen jullie het spel!

Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke �lm. Neem je
je bioscoopkaartje ook mee?!
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