
Voorjaarsvakantie 2022
De voorjaarsvakantie zal plaatsvinden bij de locatie Toekomst. Aanmelden kan tot 31 januari via de digitale omgeving. Daarna kan je
alleen aanmelden via de locatie mail en zal er gekeken worden of er nog een plekje beschikbaar is.

Maandag 28-02-2022
Bloembollen planten
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten deze bollen in het
voorjaar. Help je mee?

Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes te gebruiken spelen
wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

Geblinddoekt natuurmemory
Hoe goed is jouw geheugen? We gaan naar buiten om geblinddoekt memory te spelen, met spullen uit de natuur. Cool!

Lenteachtige speurtocht
Kun jij verschillende natuurlijke materialen verzamelen? En verschillende dieren opsporen in de natuur? Vink het
maar snel van je lijstje af!

Dinsdag 01-03-2022
Parallel -reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie komt als eerst over de �nish?

Olympische vlaggen
Maak een vlaggenlijn met alle landen van de wereld....of...ALLE landen zal misschien niet lukken maar veel verschillende
soorten moet te doen zijn.

Olympische ringen
Decoreer de ruimte met het symbool van de Olympische spelen; de gekleurde ringen. De ringen steken in elkaar en dat
staat voor verbondenheid.

Speel de Olympische quiz!
Jouw kennis over de Olympische spelen wordt getest. Er zitten pittige vragen tussen waarbij je vast een gokje moet wagen.
Durf jij het aan?!
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Olympisch fruit
Jammie, dat ziet er lekker uit! Het is Olympisch fruit! Kies de soorten fruit in de typerende kleuren maak er Olympische
ringen van. Eet smakelijk!

Extreem sportieve foto's
Altijd al een basketbal willen dunken of een supergave kopbal willen maken? Met deze foto illusies kan dat!

Woensdag 02-03-2022
Dromenvangers
Gebruik je fantasie om je eigen dromenvanger te maken! Waar zou jij hem op willen hangen?

Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke �lm.
Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

Soundscape
Als je nu eens niet een tekening maakt van dat wat je ziet maar van dat wat je hoort, dan krijg je een soundscape. Probeer
maar eens. Ga je mee?

Donderdag 03-03-2022
Olifantentandpasta
Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je ook heel veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf
tijdens dit experiment!

Olifantenspeurtocht! Volg de slurf
Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de olifantenopdrachten volbrengen en verdien jij het
certi�caat voor een echte olifantenkenner?

Welk dier hoor ik daar?
Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de dieren kunt herkennen op hun geluid. Lukt jou dat?

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

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!

Vrijdag 04-03-2022
Daar zit muziek in!
Heb jij altijd je eigen instrument willen hebben? Maak snel een instrument en speel mee in de bso-band!

 

Toekomst
28 februari t/m 04 maart



Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint
het spel!

Caribische confetti rijst
We maken een rijstgerecht met een feestelijk tintje: Caribische confetti rijst. Klinkt al leuk toch? Het is ook nog eens heel
erg lekker!

Regenboogcupcakes
Geniet van de geweldige kleuren in dit cakeje. En de topping is ook om te smullen!
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