Voorjaarsvakantie 2019
BSO De Volkstuin

Vandaag gaan wij gezellig een dagje naar de Beestenboel om de
eerste vakantiedag leuk te beginnen.
Wij gaan een schaap knutselen met diverse materialen.
Jullie mogen ook allemaal een glazen potje mee nemen, want
wij gaan onze eigen appelmoes maken die je mee naar huis mag
nemen.
Dinsdag 26 februari:
Vandaag staat in het teken van natuur. Wij beginnen met het
ontdekken wat er allemaal leeft en gebeurt in de natuur.
Ook gaan wij spelen in een natuurspeeltuin. Als het lekker weer is nemen wij onze
boterhammen mee, zodat wij kunnen picknicken.
Als we terug zijn op de BSO gaan wij een appeltaart bakken die de papa’s en
mama’s dan kunnen proeven als ze weer op de BSO zijn.
Woensdag 27 februari:
Wij gaan vandaag in de natuur op zoek naar allerlei soorten
bloemen, takken en bladeren.
Als wij dan weer terug zijn op de BSO gaan wij van al deze
materialen een grote bloemen mandala maken die wij
opplakken op een schilders doek.
In de middag gaan wij een fruit smoothie maken.
Donderdag 28 februari:
Jullie mogen vandaag een potje meenemen omdat wij onze eigen jam gaan maken
die jullie aan het einde van de dag mee naar huis kunnen nemen.
In jam zitten aardbeien en daarom hebben wij vandaag een aardbeien speurtocht.
Weet jij alle vragen te beantwoorden!?
Omdat we ook voor de dieren in de natuur moeten zorgen gaan wij nog een mooi
vogelhuis maken die jullie daarna thuis op het balkon of in de tuin kunnen ophangen.
Vrijdag 1 maart:
Vandaag gaan wij ons eigen bloempotje versieren en
vullen met een bloemetje die wij zelf uitzoeken in de
bloemenwinkel.
Ook gaan wij een natuurschilderij maken op een
schilders doek met materialen uit de natuur.
In de middag gaan wij op bezoek bij de dieren van de
kinderboerderij, weet jij hoe alle dieren heten……

