
Voorjaarsvakantie
Kom jij ook gezellig naar de voorjaarsvakantie? De hele week staat in het teken van het voorjaar en carnaval. Natuurlijk mogen alle
kinderen de hele week verkleed komen! Let op: i.v.m. de komende werkzaamheden die plaats gaan vinden op Het Mirakel, zal de
voorjaarsvakantie plaatsvinden op kindcentrum Klinker.

Maandag 22 februari
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Lunch
We eten vandaag heerlijke broodjes met knakworst.

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

Dinsdag 23 februari
Naamplantjes
We gaan buiten opzoek naar verschillende materialen waar we onze naam mee kunnen maken. Wat ga jij allemaal
vinden?

Wentelteefjes
Een recept uit grootmoeders keuken. Brood met ei, vanillesuiker, kaneel en melk. Nog even bakken… Eet smakelijk!

Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden. Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De
vogeltjes kunnen hier heerlijk van genieten!

Woensdag 24 februari
Wij gaan op uitstapje...
Kom mee op uitstapje naar Bonaire. Niet het land natuurlijk, maar naar de speeltuin in Hoogvliet! Genoeg van het
spelen in de speeltuin? Ga mee naar het boos waar we diverse spellen zullen spelen. We nemen kleden mee, want
we gaan gezellig picknicken!
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Spelletjes in de gymzaal
Voor de kinderen gaan we spelletje doen in de gymzaal

Donderdag 25 februari
Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit
helemaal de vrije loop laten!

Pastasalade
Doe je schort maar aan, want wij gaan heerlijke pastasalade maken, hmmm..

Dansen in kruikenstad
Het is feest! Wij gaan helemaal los op carnavalsmuziek. Dans je mee?

Vrijdag 26 februari
Tre�ende trefbalspellen
Vind jij trefbal ook zo'n leuk spel? Wij hebben hier veel verschillende varianten van uitgeschreven! De keuze is reuze.

Tosti's
Als lunch eten we vandaag tosti's.

Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een regenboog te zien. Weet jij welke kleuren er in een
regenboog horen? Vandaag maken we onze eigen regenboog.
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