
Programma voorjaarsvakantie 2021
Hoewel de noodopvang ten minste tot 7 februari duurt, hebben we wel al een vakantieprogramma voor de voorjaarsvakantie
gemaakt. Gewoon omdat we positief blijven en vooral hopen dat dan alle kinderen weer gezellig gebruik kunnen maken van de
opvang.  

Wel is ervoor gekozen om de inschrijvingen voor de voorjaarsvakantie uit te stellen tot na dinsdag 2 februari, omdat we dan
verwachten een beter beeld te hebben van de situatie na 8 februari. U hoeft zich dus op dit moment nog niet in te schrijven. Over
circa 2 weken, de week van 2 februari, ontvangt u hier meer informatie over. 

De opvang locatie tijdens de voorjaarsvakantie is Toekomst, ongeacht of het nog noodopvang of reguliere vakantie opvang is.  

Maandag 22 februari
Vandaag gaan we in de jungle bewegen!
Trek lekkere relaxte kleren aan: vandaag ging we binnen of buiten lekker bewegen!!

Dwars door de jungle
In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet als eerste de veilige top van de boom te
bereiken?

Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een dansstijl wat als �tnessprogramma wordt gebruikt. Wij
gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te
doen. Leef je lekker uit!

Dinsdag 23 februari
We gaan kokkerellen!
Eerst hard aan de slag en daarna lekker smullen. Wel gezond natuurlijk!

Gezonde wasknijpervlinder
Een grappige vlinder maken we van een wasknijper. De vleugels worden eetbaar. Vraag jij je af hoe dat precies zit? Zet er
zelf dan eentje in elkaar vandaag!

Piano sandwich
Van heel gewoon wit brood maken we een eetbaar piano toetsenbord. Zoals wel vaker is dit hapje er ook weer eentje
waarvan we het eigenlijk bijna zonde vinden om 'm op te eten. Daarom maken we er zeker een foto van!

 

Toekomst
22 februari t/m 26 februari



Appel�appen
Naast oliebollen horen appel�appen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker! Vandaar dat we ze lekker nu gaan maken.

Woensdag 24 februari
Natuurdag
Ontdek je zintuigen in de natuur en andere activiteiten met natuur.

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.

Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden. Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes
kunnen hier heerlijk van genieten!

Bloembollen planten
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten deze bollen in het voorjaar.
Help je mee?

Donderdag 25 februari
Knutselen en freubelen
Vandaag gaan we lekker creatief aan de slag.

Fladderende vlinders
Het is weer lente en dat betekent dat alles weer gaat bloeien, maar ook dat de rupsen ontpoppen in vlinders! Wil jij
de eerste vlinder van het voorjaar maken en vasthouden? Kom dan met ons een vlinder maken.
voor de kinderen van 4-6 jaar

Kleurige hyacinten
Het voorjaar komt er aan! Hebben jullie al een hyacint in de tuin? Of in een pot op tafel? We kunnen zelf ook een
mooie hyacint knutselen.
voor de kinderen van 6-8 jaar

Papieren bloemenkunst
Denk je aan het voorjaar dan denk je aan bloeiende narcissen en krokussen. Leuke bloemen om zelf te knutselen
van diverse materialen. We maken krokussen die bijna niet van echte te onderscheiden zijn!
voor de kinderen van 8 jaar en ouder

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp van wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?

Vrijdag 26 februari
Proefjesdag
Vandaag zijn we professoren en gaan we allerlei proefjes doen
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Geurschilderijen
Ooit wel eens een schilderij geroken? We stempelen niet alleen met sinaasappel en citroen, maar onze schilderijen ruiken
er ook naar. Als dat geen bijzondere ervaring is!

Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig uit en er is geen knalletje te horen!

Huis-, tuin- en keukenproefjes
Voor het doen van leerzame proefjes heb je echt niet altijd ingewikkelde ingrediënten nodig. Wij gebruiken dingen
die je waarschijnlijk ook gewoon thuis hebt!
voor de kinderen van 6-12 jaar

Wat voel en ruik ik daar?
Al spelend je zintuigen ontdekken! Dit spelletje (dat je ook thuis kunt spelen) is hier heel erg geschikt voor. We vullen
een aantal ballonnen met verschillende materialen en laten de kinderen onderzoeken (voelen) wat erin zit.
voor de kinderen van 4-6 jaar

Rozengeur en maneschijn
Zelf parfum maken is een leuke bezigheid. Het kost ook behoorlijk veel tijd. We starten hier op de BSO en je mag het
vervolgens thuis, of later deze week afmaken. Het parfum heeft tijd nodig om goed de geur te kunnen ontwikkelen. Je
geduld zal wel beloond worden; een heerlijke rozengeur!

Heerlijk badzout maken
We mixen wat ingrediënten door elkaar en krijgen dan een leuk cadeautje. Of houd jij dit liever voor jezelf?
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