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Het Mirakel - Regenboog - Klinker 

Maandag 22 oktober  

Vandaag gaan we  in de ochtend een kussensloop versieren met 

textielstiften bijvoorbeeld “teken je droom”. Maar je mag natuurlijk zelf 

ook iets moois verzinnen!! 

In de middag maken we een heerlijk gezond bananenbrood. 

Bij mooi weer gaan we natuurlijk ook nog even buiten spelen en wanneer 

het regent kunnen we de gymzaal gebruiken om lekker te bewegen. 

 

 

Dinsdag 23 oktober 

 

Deze dag staat in het teken van lego!! In de ochtend maken we 

gezamenlijk een fotowand van een legopoppetje met een mooie door 

ons zelf verzonnen outfit. Dan gaan we op de foto, de foto is te 

bewonderen in flexapp. Aan de hand van leuke voorbeeldkaarten 

maken we coole bouwwerken van lego. 

Na dat harde werken verdienen we een legodoosje gevuld met popcorn. Het legodoosje knutselen 

we natuurlijk zelf in elkaar. Ook vandaag bij mooi weer heerlijk buiten spelen of anders naar de 

gymzaal.                                                                                                                                                                              

 

Woensdag 24 oktober  

Vandaag gaan we in de ochtend naar de Euroscoop voor een partijtje 

“glowgolf”. 

In de middag doen we Oud Hollandse spelletjes. En we kunnen natuurlijk ook 

nog buiten spelen of bij slecht weer naar de gymzaal. 

                                                                                                                 

  

 

Donderdag 25 oktober 

 

Een sportieve en gezonde dag vandaag! 

Bij mooi weer houden we in de ochtend een bootcamp 

buiten en als het weer niet mee zit gaan we naar de gymzaal. 

We maken na alle inspanningen in de middag een heerlijke 

fruit shake. Bij de lunch eten we een broodje gezond. 

              

Vrijdag 26 oktober     

 

Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie maakt vandaag de mooiste 

spiegel? In de ochtend maken we een spiegel die we thuis op kunnen 

hangen.                                                                           

In de middag brengen we een bezoek aan het natuurcentrum. Trek  

kleding en schoenen aan die vuil mogen worden of neem laarzen 

mee. Bij het eten hebben we zelfgemaakte soep en een lekker stukje 

stokbrood. 

 


