
   
 

   
 

Vakantieprogramma meivakantie  

22 april t/m 3 mei 2019 

Het Mirakel – Regenboog en Klinker 

 

Maandag 22 april: gesloten i.v.m. 2e Paasdag 

 

Dinsdag 23 april 

Vandaag toveren wij eierdozen om tot een prachtige 

bloemenkrans. Die blijft de hele lente mooi! Geen zin om te 

knutselen? In de gymzaal spelen wij het lijnenspel. In de middag 

spelen wij gezellig een potje bingo. Hoeveel geluk heb jij 

vandaag? 

Lunch: Vandaag maken wij heerlijke pizza tosti’s!  

 

Woensdag 24 april 

Gaan jullie vandaag gezellig met ons mee naar de 

natuurspeeltuin? We gaan met elkaar naar Speelpolder het 

Wijland tegenover wijk De Velden. Haal je kaplaarzen en 

oude kleding maar uit de kast, wij gaan heerlijk spelen in 

de natuur! In de middag staat er een leuke 

handwerkactiviteit klaar. We maken dan bloemen van wol! 

De kinderen die geen zin hebben om te knutselen kunnen 

meedoen met een spelletje Twister. 

Lunch: Een vers kopje, zelfgemaakte soep met brood! 

 

Donderdag 25 april 

Er staat vandaag een onwijs gaaf sportcircuit klaar in de 

gymzaal. Trek je coole sportschoenen maar aan! 

In de middag maken wij bloesemschilderijen met verf en lege 

flessen. Geen zin om een schilderij te maken? Help ons met het 

bouwen aan een gave knikkerbaan! 

Lunch: Er staat vandaag een gezonde lunch op het menu, want 

sporters hebben dit nodig! 

 

 



   
 

   
 

 

Vrijdag 26 april 

Een gezellige bioscoopmiddag mét popcorn staat vandaag op de planning. We toveren de BSO 

ruimte bij de Klinker om tot een bioscoop met een groot scherm en heerlijke zitplaatsen. We 

zorgen natuurlijk ook voor popcorn voor iedereen! 

In de ochtend knutselen wij een kroon voor koningsdag. Morgen kun je verkleedt als koning feest 

gaan vieren! 

Lunch: Vandaag eten we brood en lentespiesjes. We maken tulpjes uit kaas en vullen de spiesjes 

aan met stukjes komkommer, worst en tomaat. 

 

Maandag 29 april 
 

Vandaag gaan wij een sieraad of sleutelhanger maken, 

met jouw eigen foto erin! Hoe leuk is dat?! Eerst maken 

we een mooie foto, die printen we vervolgens uit en deze 

foto verwerken we in een sieraad of sleutelhanger. (Sssst.. 

Misschien wel een heel leuk moederdagcadeau?) In de 

middag spelen wij een wedstrijdje badminton.  

Lunch: Vandaag maken wij een lekkere pastasalade. Hier eten we ook een broodje bij. 

 

Dinsdag 30 april 

Heb jij ook zin in een voetbaltoernooi op het voetbalveld 

van de Klinker? Neem dan je voetbalschoenen mee, 

want vandaag zijn wij het Nederlands elftal! Ook maken 

wij vandaag een macramé sleutelhanger. We spelen het 

spel Wie of Wat ben ik? Kun jij met aanwijzingen uit de 

groep raden wat er op je kaartje staat? 

Lunch: Vandaag eten wij heerlijke wraps. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Woensdag 1 mei 
 

Op de kinderboerderij van het prinses Beatrixpark wordt er vandaag voorgelezen door Bibliotheek 

Schiedam. Bij goed weer is dit buiten, bij slecht weer is het binnen in de stallen! Het voorlezen is 

van 14.30 tot 15.15 uur. Voorafgaand spelen en lunchen we in speeltuin Fort Drakensteijn.

 

Lunch: We nemen lunchpakketjes mee vandaag en eten dit gezellig in het park op. 

 

Donderdag 2 mei 

Vandaag spelen wij Oudhollandse spelletjes, zoals 

zaklopen, aardappelrace, blikgooien en spijkerpoepen. 

In de middag maken wij leuke lenteklompjes die je kunt 

gebruiken als bloempotje. We verven en versieren de 

klompen en planten hier vervolgens een bloemetje of 

plantje in. 

Lunch: Vandaag maken wij heerlijke pizza tosti’s! 

 

Vrijdag 3 mei 

We sluiten deze vakantie af met een geweldige talentenjacht! Iedereen mag meedoen. We 

oefenen onze acts, gaan in de kleding en de make-up en verschijnen daarna op het podium! Voor 

deze dag mag je natuurlijk ook in je mooiste 

verkleedkleding komen. Geen paniek als je die 

niet hebt, wij hebben ook genoeg! Wat ga jij 

doen? Dansen, zingen, goochelen of heb je 

misschien wel een ander leuk idee? De 

talentenjacht begint om 16.00 uur, dus als 

ouders/verzorgers graag willen kijken… Wees 

welkom! 

Lunch: We sluiten vandaag af met een gezellige high tea als lunch!  


