
Thema Dieren 
 
Maandag  
Vandaag gaan wij de dag beginnen met het maken van dierenkoekjes. 
Wij gaan natuurlijk niet alleen voor onszelf zorgen, daarom gaan wij na 
het maken van de dierenkoekjes aan de slag met het maken van vogelvoer. 
Heb je thuis nog een oud theekopje of iets anders leuks waar je niets meer mee 
doet, dan mag je die meenemen. Hier kunnen wij dan het vogelvoer in maken. 
Als we daar allemaal mee klaar zijn gaan wij ook nog een vlinders maken van pasta.  
 
Dinsdag 
Vandaag komen de kidslocaties op bezoek en gaan wij meer leren over de 
paddestoelen in de natuur.  
Ook gaan wij vandaag een echt vogelhuisje maken 
van hout, zodat het voer wat wij gisteren gemaakt 
hebben bij hun huisje gehangen kan worden.  
Wij gaan vandaag ook op bezoek in de dierenwinkel. 
Hier gaan wij kijken wat ze allemaal verkopen en 
nemen wij iets lekkers mee voor onze eigen cavia’s. 
Maar is al het lekkere ook wel gezond voor deze 
dieren………. 
 
Woensdag  
Vandaag gaan wij op bezoek bij de kinderboerderij. Weet jij hoe alle dieren heten? 
Misschien kunnen wij ook nog wel helpen met het verzorgen en/of voeren van de 
dieren. 
Als wij terug zijn op de BSO gaan wij een lekker dierencakeje maken. Dat hebben wij 
wel verdiend na het helpen op de kinderboerderij. 

 
Donderdag 
Wij beginnen de dag vandaag met het maken van een 
dierenschilderij.  
Dit kunnen wij doen met verf maar ook met de materialen uit 
de natuur. 
Daarna hebben wij een speurtocht over dieren. Weet jij alle 
vragen goed te beantwoorden?  
Ook gaan wij vandaag dieren maken van fruit, zoals een 
pinquin van een banaan. mmmm dat wordt smullen. 
 

 
 
 



Vrijdag  
De laatste dag van de vakantie hebben wij een drukke dag. WIj gaan vandaag 
dieren maken van een bloempot. 
Ook gaan wij vandaag op zoek naar dieren in de natuur. NIet alleen naar de kleine 
dieren in het gras, maar wat voor dieren leven er nog meer in de natuur. Hier komen 
wij achter doordat wij door Schiedam gaan met de stint opzoek naar plekken waar 
dieren kunnen leven.  

 


