
Programma Kekt 

meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 
De 4 elementen: water, vuur, lucht en aarde 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Voor de meivakantie hebben wij een gloednieuw thema, genaamd: ‘de 4 elementen’. Gedurende deze 

vakantie zullen de elementen water, vuur, lucht en aarde voorbij komen.  

 

Maandag 24 april 
Vandaag beginnen we met het element vuur. Wij gaan kijken wat vuur voortbrengt, waarom het zo  

belangrijk is, hoe je vuur maakt en waarom je zo voorzichtig moet zijn met vuur. Deze vragen gaan wij 

met zijn allen op papier zetten.  

                
  

Daarna gaan we vuur in de praktijk brengen. We gaan chocolade laten smelten en  dit met 

marshmallows kan heel lekker zijn! Ook gaan we knutselwerken maken over vuur. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld een vulkaan met rondvliegende verfdeeltjes of een mooi schilderij! En hoe zou het zijn om 

in het donker met een blinddoek te lopen en met behulp van anderen de weg  te vinden?  Dit gaan wij 

met elkaar ondervinden! 

 

Dinsdag 25 april 
Wij gaan vandaag aan de slag met het bestrijden van vuur, en wie kan 

ons daar beter bij helpen dan de echte brandweer van Schiedam?! Wij 

zullen leren hoe brand geblust moet worden!  

 

In de middag gaan wij het ‘4-elementenspel doen’: water, vuur, lucht 

en aarde. 

 

Woensdag 26 april 
Vandaag hebben wij het thema water (en stiekem ook een beetje lucht en aarde).  

Wij gaan naar het strand van Hoek van Holland! Eerst gaan wij even flink uitwaaien 

en schelpen zoeken langs de zee. Als wij terugkomen,  gaan wij de schelpen 

gebruiken om er wat moois van te knutselen.  



 

 Wij zullen met de trein vanaf Schiedam centrum naar Hoek van Holland reizen. 

Graag OV-chipkaart meegeven. 

 

 

Donderdag 27 april  
Kekt is gesloten i.v.m. Koningsdag. 

 

Vrijdag 28 april 
Vandaag gaan wij verder met het thema water. Wij gaan proefjes doen! 

                   

Wat doet inkt eigenlijk in water? Kunnen dingen zinken en tegelijkertijd blijven 

drijven? En wat gebeurt er met warm en koud water bovenop elkaar? 

 

‘s Middags  gaan wij  flessenwatervoetbal doen. Wie  kan 

het langst zijn fles vol met water houden? 

 

 Neem allemaal een plastic fles mee! 

 

Maandag 1 mei 
Vandaag gaan wij aan de gang met het thema aarde. Wij gaan in ‘Bospad’ met onze handen en voeten 

spelen met de aarde, en gaan op zoek naar verschillende dieren die onder en 

boven de grond leven. 

 S middags  gaan we ons eigen tuintje maken .  

 

Dinsdag 2 mei 
Vandaag gaan we aan de gang met lucht. In de ochtend gaan wij met kosteloos 

materiaal mooie vliegers maken. Met grote en kleine prachtig versierde vliegers 

zullen wij na de luncht richting het park gaan om daar te gaan vliegeren.  

 

  

De volgende activiteit die wij zullen ondernemen, is het spelen van het bewegingsspel:  ‘Alle ballonnen 

in de lucht’! 

 

Woensdag 3 mei 
Deze dag staat ook in het teken van lucht! Gisteren hebben wij al 

kennisgemaakt met dit element en hoe leuk het kan zijn. Vandaag gaan wij 

naar de molen de Walvisch. De kinderen kunnen de grote molen van 

binnen en buiten bewonderen. Zo leren wij onder andere dat wij middels 

samenwerken met lucht, aarde, water en vuur veel kunnen maken! 

  

Na de lunch gaan wij samen in gesprek en bedenken wij wat leuk zou zijn om te 

krijgen/worden/gaan doen en hoe wij dit op zouden op kunnen schrijven als wens. 

Vervolgens gaan wij dit op een kaartje schrijven, die wij hangen aan onze wensballonnen. 

Iedereen mag er één de lucht in laten! 

 



 

Donderdag 4 mei 
Vandaag is het thema aarde! Wij gaan op avontuur in de 

natuurspeeltuin "De Speeldernis"; spelen in en met de natuur. Wie wil 

dat nou niet? Lekker klimmen in bomen, voetjes baden in de plassen, 

verstoppetje spelen op verschillende verstopplekken, kruipen over de 

sluipdoor-kruipdoor paden, en spelen in bosjes, op heuvels en in 

beekjes. Een geweldige dag om als kind te kunnen  genieten! 

 

 Graag een setje kleren aandoen die vies mogen worden. 

 

Vrijdag 5 mei 
De laatste dag van de vakantie is alweer aangebroken. Deze dag 

sluiten wij af met het element lucht. En waar kan je dit beter doen 

dan  op.. Schiphol?       

 

Wij gaan in de ochtend met de trein richting Amsterdam en gaan 

daar naar de vliegtuigen kijken! 

 

‘s Middags kijken wij de film Frozen of Avatar. De film  Avatar  gaat over Water. Aarde 

,Vuur ,Lucht. Alleen de avatar is meester van alle vier de elementen. Alleen hij kan de 

vuurnatie stoppen met het veroveren van de hele wereld. 

                                                                                                                             
 

 Wij zullen met de trein vanaf Schiedam centrum naar Amsterdam - Schiphol reizen. Graag OV-

chipkaart meegeven. 

      

 

 


