
Meivakantie
Kom jij ook naar de meivakantie? Wij hebben al veel zin om de leuke activiteiten uit te voeren! De meivakantie is voor de kinderen van
BSO Regenboog, Klinker en Mirakel op kindcentrum Het Mirakel.

Maandag 25 April
Lenteachtige speurtocht
Kun jij verschillende natuurlijke materialen verzamelen? En verschillende dieren opsporen in de natuur? Vink het
maar snel van je lijstje af!

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.

Water, spons, vuur
Een leuk en spannend spel! Ben jij ook slim en snel? Dan mag je dit spel zeker niet missen

Dinsdag 26 April
Koningsdag T-shirt
Neem een wit of oranje T-shirt mee en versier je eigen T-shirt voor Koningsdag!

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!

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
Wij wensen iedereen een �jne Koningsdag, geniet ervan!
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Donderdag 28 April
Eetbaar slijm
Slijm maken hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens gedaan.. Maar wat dachten jullie van eetbaar
slijm?! Dat lijkt gek, maar het bestaat!

Laat je eigen plantjes groeien
We gaan een eierdoos gebruiken als plantenbak. We doen er zaadjes in en zien ze groeien tot een plantje! We
zorgen goed voor deze plantjes en kunnen dan zelfs onze eigen groentes eten!

Mummie voetbal
Bij ieder tegendoelpunt verandert de keeper steeds meer in een mummie. Ingewikkeld hoor zo´n potje mummie voetbal!

Vrijdag 29 April
Lente toneelspel!
Een paashaas die een koe gaat melken op een terras: gekke combinatie? Voor ons echt niet! Het kan ons niet te gek
tijdens dit toneelspel.

Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen doen ze dat weer anders! Het is zeker weten
altijd weer smullen!

Vier seizoenenboom
Elk jaar kent vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Er verandert veel aan een boom per seizoen! Door te
schilderen leren wij het verschil tussen de seizoenen op een leuke manier!
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Maandag 2 Mei
Bzzzzz blije bijen
In de lente vliegen de bijen en de vlinders weer vrolijk rond! Deze blije bijtjes zijn echt leuk om te maken! Welke kies
jij?

Tulpenhapje
Het is lente en de bloemen staan in bloei! Maak deze leuke tulpen hapjes van wortel, komkommer en meloen.
Smikkel je mee?

Lentepret
Het zonnetje schijnt, er groeien weer blaadjes aan de boom en er worden jonge dieren geboren. We worden vrolijk van de
lente! We gaan daarom allemaal vrolijke lentespelletjes spelen. Doe je mee?

Dinsdag 3 Mei
Zoek het ei
Herken jij de verschillende kleuren en patronen op de papieren eieren? Zoek het ei op je eigen zoekkaart.

Komkommer en aardbeien combi
Het zoete van komkommer en het frisse van aardbei combineert prima met elkaar. Wij maken er een gezond hapje van!

Wasknijpers ontwijken
Knijp, knijp, wasknijper! Zorg dat je ze kwijt raakt en win het spel!

Woensdag 4 Mei
Wortelcroissants
Lekker joh: gewoon croissantdeeg in een wortelvorm rollen en vullen met lekkers. Een stukje peterselie er in en smullen
maar!

Uitstapje naar de kinderboerderij
We gaan vandaag naar Kinderboerderij ́t Hoefblad in het Beatrixpark. Natuurlijk leven we ons ook uit in de speeltuin!

Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en �exibiliteit.

Donderdag 5 mei
Een hartje voor jou
Ssst, niet verder vertellen! We knutselen een hartje van onze handpalm voor jou!

Diverse dierentikkertjes
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke
varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met een dierenthema. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies maar uit en spelen
maar!
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Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk en lekker zijn ze
en eenvoudig om te maken. Ook een leuke traktatietip!

vrijdag 6 mei
Hap hartjes
Hmm we maken lekkere hartjes om op te eten. Dus koksmutsen op en bakken maar!

Ei, ei, waar zit je?
Sssst! We moeten heel stil zijn! Er zit ergens een eitje verstopt en... het tikt! Kun jij hem vinden voor het belletje gaat? Een
leuk zoek- en concentratiespel voor in de lente!

Touwtrek verven
Wauw, heb jij ooit zo'n mooi kunstwerk gezien? Het lijkt super ingewikkeld om te maken, maar eigenlijk is het erg simpel.
We verven niet met kwasten, maar met touw! Doe je mee?
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