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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 3 mei
Creatief met natuur
In de natuur gaan we op zoek naar taken, stenen, bladeren en bloemen. Terug bij ZiezoKids maken we daar hele mooie dingen van!

Natuurketting
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan naar buiten om onze eigen
ketting te maken, dit doen we van natuurlijke materialen.

Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te doen! We gaan op
zoek naar geschikte takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een beetje wol nodig en dan kunnen
we aan de slag.

Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen, blaadjes, takjes en stenen...
heel veel stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van maken.

De bladerenkapper
We gaan vandaag op zoek naar zoveel mogelijk bladeren, want wie is de beste bladerenkapper?!

Dinsdag 4 mei
Sportdag
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Wat we gaan doen is nog een verrassing omdat dat afhankelijk is van de geldende coronamaatregelen in mei. Wat wel al vast staat is
dat het een hele sportieve dag gaat worden! Trek je sportbroek en sportschoenen maar alvast aan.

Woensdag 5 mei
Filmdag
We duiken in de wereld van het �lmen; we gaan zelf �lmen, maken een �lmklapper en �lmkoekjes!

Toveren met zand
Ooit wel eens een �lmpje van de zandtovenaar gezien? Speel zelf als zandtovenaar. Wat kunnen we allemaal
toveren met zand? Licht uit, spot aan en tekenen maar!

Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat worden?

Filmklapper maken
3, 2, 1.. Actie! Een �lm wordt altijd in verschillende stukken opgenomen: de scenes. Aan het begin van de scene
wordt de �lmklapper dichtgeslagen. Wij maken zelf een �lmklapper!

Filmrol koekjes
De ouderwetse �lmrol staat nog steeds symbool voor Hollywood. Wij maken heerlijke koekjes in de vorm van een
�lmrol. Lekker om op te eten, en leuk om te zien!

Donderdag 6 mei
Muziek en dans
Lekker bewegen en muziekinstrumenten maken.

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!

Totempaal beweegdans
Met bewegen en dansen beelden wij een totempaal uit. Het was nog nooit zo leuk om 'voor paal' te staan! Wat zou
jij graag uit willen beelden?

Daar zit muziek in!
Heb jij altijd je eigen instrument willen hebben? Maak snel een instrument en speel mee in de bso-band!

Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen
winnen!

Pan�uit maken
De pan�uit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten werden gemaakt van verschillende
materialen: hout, bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten. Wij maken vandaag een pan�uit van plastic
buisjes.

Vrijdag 7 mei
In de keuken
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Vandaag zijn er kleine koks bij ZiezoKids. We zijn in en om de keuken bezig met koken en knutselen.

Bananenchips
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor nodig. We maken de chips in de oven en dat duurt echt
wel eventjes. Maar dan: smullen van je zelfgemaakte gezonde bananenchips!

Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je
speurneus en je smaakpapillen!

Kippige keukenhandschoen
Het moet niet veel gekker worden: van keukenhandschoenen maken we hippe kippen. Leuk dat dit is! Doe ook
mee!

Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten
maar degene die we gaan maken wel!

Stippenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op keukenpapier.
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