
Meivakantie 2022
De voorjaarsvakantie is nog maar net voorbij, maar over 6 weken staat de meivakantie al weer voor de deur. De meivakantie opvang
vindt plaats bij Kindcentrum Toekomst.

Let op: op woensdag 27 april is het koningsdag, dan is Toekomst gesloten en is er geen mogelijkheid tot opvang.

Opgeven kan vanaf nu via de digitale ouderomgeving. Meld u aan voor de week van 28 maart dan is er sowieso een plekje voor uw
zoon of dochter. Aanmelden na de week van 28 maart, gaat via de locatie mail van uw eigen locatie en is dan op basis van
beschikbaarheid. Dit ivm de personele bezetting. Mocht u vragen hebben over het programma dan kunt u altijd terecht bij de
pedagogisch professionals van de groep of bij Annewil, Claudia of Desiree.

Wij hebben er zin in! We hopen jullie ook.

Maandag 25-04-2022
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.

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.

Piepkuikentjes van pompon
Deze lollige lentekuikens staan super schattig op de ontbijttafel of in een gezellig paashoekje. Ze zijn ook nog eens
gemakkelijk te maken!

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

Dinsdag 26-04-2022
Koningsdag T-shirt
Neem een wit of oranje T-shirt mee en versier je eigen T-shirt voor Koningsdag!

Lintjesregen
Een samenwerkingstikspel waarbij niet de tikkers, maar de lopers samenwerken. Speel je mee?
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Koninklijke spies
Wat ziet dit er feestelijk uit en het smaakt ook nog lekker! We maken van fruit en groente een koninklijke spies.

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!

Zaklooprace
Een spannende race tegen elkaar: welke loper is als eerst aan de overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is het dus
niet!

Woensdag 27-04-2022
Vandaag is de BSO gesloten vanwege Koningsdag!

Donderdag 28-04-2022
Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er in knijpen en het voelt lekker zacht. Als je stress hebt werkt het rustgevend. Doe je mee?

Coole brillen!
Wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we maken vet coole brillen. Eentje voor jezelf of eentje om weg te geven!

Morsecode: geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via elektriciteitsdraden: morsecode. Kun jij
berichten versturen in morsecode?

Maak je eigen rap!
Ronnie Flex, Kraantje Pappie, Snelle, Diggy Dex allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in
Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Vrijdag 29-04-2022
Levend junglememory
Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de meeste paren bij elkaar en
win!

Jungledieren kunst
Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken? Het is eigenlijk best simpel, maar het ziet er mega cool uit! Welk
dier zou jij graag willen tekenen?

Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga op het geluid af, zodat
je de dieren kunt spotten.

Jungle estafette
Rol de rots en pluk die banaan! We spelen een jungle estafette. Ben jij er klaar voor om helemaal de beest uit te hangen?!
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Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een dansstijl wat als �tnessprogramma wordt
gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Maandag 02-05-2022
Vriendschaps armband
We maken té gekke vriendschapsarmbanden! Knip de papieren rietjes in stukjes en rijg het aan je chenilledraad of kies de
moeilijkere versie en knopen maar! Voor wie maak jij een armbandje?

Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes. Wij gaan
ze maken én daarna verstoppen!

Samenwerken!
Ben jij goed in samenwerken? We spelen verschillende spelletjes die alleen goed lukken als je samenwerkt.

Zoek iemand die...
We leren meer over elkaar door dit leuke spel! Kun jij iemand vinden die past bij hetgeen wat er op jouw papier
staat?

Dit ben ik shirt
Wie ben jij? Wat zijn je hobby's? Wat lust je graag? We willen alles van jou weten! Teken het op het 'dit ben ik shirt' en vertel
iets over jezelf.

Dinsdag 03-05-2022
Paper spinner
Voor deze DIY hoef je niet eerst de stad in, want zeker weten dat jij de benodigdheden in huis hebt. Duik even in de oud
papierbak voor een stuk karton en haal de stiften uit de kast. Daar gaan we!

Smurfenjacht
We gaan op zoek naar de smurfen, kun jij ze allemaal vinden?

Nummerbal
Je krijgt een nummer, een tegenstander uit de andere partij heeft hetzelfde nummer. Je weet nog niet wie, maar....wie van
jullie is het snelst en welk team de winnaar?

Lavalamp
Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie. Niets geen stekker in het stopcontact, maar gewoon eens
kijken wat er gebeurt. Leuk proefje!

Aftelballonnenspel
Doe mee met dit grappige spel waarin we samen aftellen, de ballonnen kapot prikken en de opdrachten voltooien.
Het lijkt net echt oud en nieuw!

Woensdag 04-05-2022
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Fotomemory
We maken foto's van elkaar, printen die twee keer uit en spelen hier een potje memory mee! Wie herken jij op de foto?

Mixed media dieren
Als een echte kunstenaar aan de slag! Mixed media betekent dat je met verschillende technieken een kunstwerk maakt.
Wij gebruiken wasco, inkt en verf om een gaaf schilderij van een hond, kat of vogel te maken.

Het strip�gurenspel
Ken jij alle strip�guren? Doe mee met dit strip�gurenspel! Raad het strip�guur en beantwoord de vragen.

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?!

Donderdag 05-05-2022
Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen als er
jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi karpers!

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

Japans memory
We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de waaier twee keer? Dan mag je nog een keer!

Japans wc-tikkertje
In Japan worden je billen schoongespoeld met water in plaats van wc-papier. Wij maken er een grappig spelletje van!

Mandala kleuren
Het woord Mandala komt uit het Sanskriet en betekent “heilige cirkel”. Kinderen tekenen graag mandala’s en dat is niet
gewoon tekenen. Een mandala maken brengt rust, harmonie en evenwicht. Maak er eentje helemaal zelf of kleur een
kleurplaat in.

Vrijdag 06-05-2022
Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de natuur in te gaan en
onze eigen materialen uit te kiezen.

Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal. Maar nu maken we regenboogpopcorn! Extra vrolijke popcorn die ook lekker smaakt.

Zwevende ballonnen
Dit is een erg spannend spel waarbij de ballonnen alleen via de lucht in de basket mogen komen. Laat de ballonnen
zweven, maar pas op! Straks is het andere team sneller, actie dus!
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Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit.
Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Wij geven de lekkerste én leukste tips om jouw
high-tea tot een groot succes te maken!
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