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We gaan ervan uit dat de vakantieopvang bij ZiezoKids plaats gaat vinden, mochten de coronamaatregelen anders bepalen, dan zal
de opvang bij Toekomst plaatsvinden.

Maandag 26 april
Proefjes zijn leuk!
er zijn zoveel dingen te onderzoeken en ontdekken! Vandaag gaan we daar mee aan de slag. Hoe maak je een zoutkristal? Hoe kan je
water laten lopen? Kan dat eigenlijk wel? En nog veel meer proefjes en onderzoeken.

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het
water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Grondig experiment
We gaan lekker naar buiten en ontdekken wat er allemaal in de grond zit! Hier doen we proefjes mee: wat gebeurt er
bijvoorbeeld als we er water bij doen?

Melkregenboog
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij! Spektakel
verzekerd!

Mission �ngerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun jij ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Een eitje van een proefje!
We kijken wat voor e�ect azijn en cola hebben op een ei. Misschien kunnen de eieren straks zelfs stuiteren zonder
stuk te vallen!
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Wist je dat? Wetenschapsspel
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de goede antwoorden hebben.

Zoutkristallen maken
Dit proefje kan een beetje lang duren, we gaan namelijk kristallen maken! Die maken we van zout, water én met wat
geduld. Het resultaat wordt verblu�end!

Dinsdag 27 april
Vandaag zijn we dicht i.v.m. Koningsdag

Woensdag 28 april
Spelletjes vinden we leuk.
Geluiden raden, tikspelletje met dierengeluiden, bingo en nog meer. Een lekkere spelletjes dag.

Airhockey XXL
Airhockey is al heel leuk om te spelen. Nu spelen wij het super groot. Dat is nog veel leuker. Speel jij mee?

Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog wel moet vinden...

Raad het geluid
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende geluiden. Maar we zien niets! Raad jij wat het geluid is?

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

Rolletjes doolhof
We maken in een doos of deksel een soort doolhof waar we een balletje doorheen laten rollen. Kun jij het circuit
volgen?

Donderdag 29 april
Vandaag gaan we sporten!!
Wat we precies gaan doen, wordt later bekend omdat we afhankelijk zijn voor het programma van de geldende coronamaatregelen.
Het wordt in ieder geval een dag vol met sport en spel.

Vrijdag 30 april
Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat gedaan? Zonder code kunnen we er niet in. Vinden we de code èn
iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle opdrachten tot een goed einde te brengen...

Verborgen wezens in de natuur
Ga als een echte natuurdetective op zoek naar verborgen gezichten in bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?
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Miniatuur-natuurpaadje
Kijk goed om je heen en zoek verschillende schatten uit de natuur voor je eigen miniatuur-natuurpaadje!

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.
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