
Voorjaarsvakantie
Beste ouder(s)/verzorger(s), Via deze activiteitennieuwsbrief willen wij u informatie geven over de activiteiten die plaatsvinden in de
voorjaarsvakantie. Hieronder vindt u welke activiteiten er plaatsvinden. U kunt uw kind(eren) inschrijven via uw digitale omgeving. De
locaties waar u uw kind(eren) naartoe kunt brengen en weer op kunt halen zijn;

*Kindcentrum Blink (De Wildestraat 38/40, Schiedam)

*PaletKids (Kraanvogellaan 99-101, Vlaardingen)

*De Volkstuin (Schiedamsedijk 9, Schiedam) Heeft een eigen activiteitenprogramma.

Met vriendelijke groeten,

De Kidslocaties

In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de locatie staat. (denk bijvoorbeeld aan een
joggingsbroek, kaplaarzen etc.) Houdt u er ook rekening mee dat we veel buiten spelen en de kleding dus vies kan worden tijdens de
activiteiten. 

Maandag 22 februari
Vandaag eten we zelf gemaakte soep.

Mini terrarium
Een mini-terrarium wordt normaal gesproken gebruikt om bepaalde dieren in te laten leven. Wij maken het na in een klein
glazen potje met plantjes!

Wilde weetjes
In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar
en ondertussen de natuur ontdekken.

Ontdek de natuur met al je zintuigen!
Welke zintuigen ken jij allemaal? Het ene zintuig werkt beter als je een ander zintuig even 'uitzet'. Bij deze activiteit werk je
samen en begeleid je elkaar door de natuur.
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Dinsdag 23 februari
Vandaag eten we brood.

Op bezoek bij het NME
10:00 - 12:00 en 13:00 - 15:00
Er is van alles te doen! Leer tijdens de vogelexcursie verschillende soorten vogels herkennen. Nu het bijna lente is, zijn
vogels op zoek naar een plekje om te nestelen. Help ze door een nestkast voor ze in elkaar te zetten. Wat eten uilen
eigenlijk? Pluis uilenbraakballen uit om daar achter te komen. Ben je enthousiast geworden van de spannende en
leerzame activiteiten op het NME-centrum? Trek een warme jas aan en kom naar de Harreweg!
Bij meer dan 20 kinderen wordt de groep gesplitst in tweeën. Blink en Paletkids pakken elk een ander dagdeel mocht dit
nodig zijn.

Eetbare botten
Grappig; het lijken echte botten maar....ze smaken heerlijk! Maak ze maar met ons en eet ze op.

Woensdag 24 februari
Vandaag eten we zelfgemaakte pizza's.

Vogel Danoontje
Houd jij ook zo van Danoontje? Het eten van Danoontje wordt nog leuker als je ze versiert als vogel. Even knippen en
plakken en daarna; smullen maar!

Hart voor de natuur
Geniet tijdens deze activiteit van de natuur. We maken een hart met behulp van al het moois dat er te vinden is in de
natuur.

Dieren beweegspel
Kan het nou vliegen of niet? Kan het kruipen of toch niet? Reageer snel bij dit leuke spel en kom meer over de dieren te
weten.

Donderdag 25 februari
Op bezoek bij de volkstuin
Vandaag gaan wij met de locatie op uitstapje naar de volkstuin. Hier gaan wij mee doen met de activiteiten die er gepland
staan voor die dag. Weet jij bijvoorbeeld welke dieren er waar buiten slapen? Ook gaan wij biggetjes maken van deeg en
natuurmobiel.

Vrijdag 26 februari
Vandaag eten we zelfgemaakte broodjes gezond.

Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect hoort dit? Staat hij op jouw bingokaart, kruis hem dan snel af. Wie
heeft er als eerst BINGO?

Blind tekenen
Rug aan rug zitten en dan precies datgene tekenen dat jij wel ziet en de ander niet. Welk team slaagt daar het best in?
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Vogelkoekjes
Het is toch heerlijk om 's morgens wakker te worden van het vrolijke gekwetter van vogeltjes? Lok ze naar je tuin of balkon
met deze heerlijke vogelkoekjes!
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