
Meivakantie volkstuin
Maandag 26 april

IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in
pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al trek gekregen?

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

Zonder ballonnen, geen feest!
De prins wil een feestje organiseren. Maar zonder ballonnen kan er natuurlijk geen feest zijn. Hulp gezocht!

Dinsdag 27 april
Vandaag is het Koningsdag en zijn wij gesloten.

Woensdag 28 april
Glitter�esjes
Prachtig om naar deze �esjes te kijken. Het lijkt wel magie! Heb je thuis nog een leeg, doorzichtig �esje? Neem deze dan
mee.

Koninklijke spies
Wat ziet dit er feestelijk uit en het smaakt ook nog lekker! We maken van fruit en groente een koninklijke spies.

Olifant met beweegbare slurf
Kleur de olifant in zoals jij hem mooi vindt. Daarna krijgt de olifant een slurf die echt kan bewegen. Ben je benieuwd hoe
dat kan? Knutsel dan met ons mee.

Donderdag 29 april
Sponstaartjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel! Wij voelen ons jarig dus gaan we lekkere taartjes maken! Helaas kunnen
we deze niet opeten maar ze zien er vast heel mooi uit!
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Jam maken
Eerst fruit plukken om er daarna overheerlijke jam van te maken. Leuk om te doen en daarna heerlijk van te smullen. Of als
kadootje te geven!

Lekker Limbo dansen
Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of Spaanse muziek. Wat een feest! We gaan Limbo dansen! Lukt het jou
om onder de stok door te komen, zonder deze aan te raken? Plezier verzekerd!

Vrijdag 30 april
Ballonnenparcours
Ballonnen zijn altijd een succes of er nu een feestje is of niet! De kinderen trainen hun spieren en zijn tegelijkertijd lekker
actief bezig. Ook thuis kun je prima zo'n parcours maken.

Groentesoep
Helemaal zelf maken we deze soep. Zonder pakjes en zakjes!

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal de
vrije loop laten!

Maandag 3 mei
Dierentuintikkertje
Lukt het jou om veilig door de dierentuin te lopen? Of krijgt de aap of giraf jou te pakken vanuit z'n kooi? Pas maar op!

Dierensilhouetten van tijdschriften
Een waar kunstwerkje maken we met felgekleurde strookjes papier uit tijdschriften. Dus hierbij een oproepje! Heb je thuis
nog tijdschriften met veel kleur: neem ze mee!

Dierenvoederplaats
Er zijn heel veel verschillende soorten dieren te vinden. We gaan proberen de sporen van de dieren te ontcijferen en te zien
welke dieren er allemaal op het eten afkomen!

Dinsdag 4 mei
Olifantentandpasta
Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je ook heel veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf tijdens dit
experiment!

Zebracake
Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een zebracake bakken, met jawel, zebrastrepen!

Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Woensdag 5 mei
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Vogeltosti
Ook vogels houden van tosti's! Smeer een boterham in met speciale vogelpindakaas en beleg de boterham verder met
zaadjes, appeltjes en ander fruit. Het kan er allemaal op. Smullen maar!

Vogels zoeken
Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op onderzoek uit en proberen de vogels te lokken.

Creatief met walnoten
Je kunt oneindig veel leuke dingen maken van een simpele walnoot. Er zit vast wel iets tussen dat jij geweldig vindt om na
te maken! Of verzin je er zelf nog een creatie bij?

Donderdag 6 mei
Van mier tot roofvogel: wie eet wie?
Weet jij veel van de zogenaamde voedselketen af? Welk dier eet welk ander dier op? Na dit leuke spelletje ben jij daar zeker
van op de hoogte!

Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde mu�ns zijn een waar genot. Niet alleen voor ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en hazen voeren een felle strijd. Wie slaagt er in de meeste klavertjes, en dus de
meeste punten te verzamelen?

Vrijdag 7 mei
Wortelroof
We spelen een variant op het linten roofspel: we roven namelijk een wortel bij anderen weg! Wie blijft als laatste over met
de meeste wortels?

Bakvis
Van bladerdeeg kun je hele lekkere hapjes maken! Maar vandaag maken we iets heel bijzonders.. We maken een (gevulde)
vis met groenten en een beetje kaas. Lekker en haast te mooi om op te eten...

Dieren memohouders
Met behulp van wasknijpers maken we een memohouder Maak een leeuw, schaap of varken. Of misschien heb je zelf een
idee voor een ander dier?
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