
Wat maak je menu ?!
Deze vakantie staat in het thema van eten, drinken, koken, bakken en kokkerellen.
Lukt het jou om heerlijke gerechten te maken ?!
We gaan heel veel leuke dingen maken en ook bezoeken !
Denk jij een echte komkids-chef te zijn ?!

Geef je dan nu op voor de 'Wat maak je menu' vakantie !!!

Maandag 4 mei → Restaurant menubord.
Deze dag is op de locatie.

Restaurant menubord
Op ons zelfgemaakte menubord kunnen we zien wat er allemaal op de planning staat. Heel handig! Het is best een werkje
om te maken, we kunnen dus alle hulp gebruiken!

Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere verfrissing nodig, zoals deze heerlijke watermeloen kokosmilkshake
die we vandaag gaan maken!

Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig! Verkoelend voor in de warmere dagen, maar vooral erg lekker!

Fruitsalade bingo
Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb jij op je bingo-kaartje staan? Heb je valse bingo… dan moet je echt een
liedje zingen.

Dinsdag 5 mei → DICHT.
LET OP !!!

Tot morgen !
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Woensdag 6 mei → Buytendelft.
UITSTAPJE MET DE KOMKIDS-BUS.
Om 09.00 uur aanwezig ! We zullen rond 16.00 uur terug zijn.

Buytendelft
Vandaag gaan we naar een mega grote boerderij met speeltuin ! We zullen ook lekker daar lunchen en er een gezellige dag
van maken ! We zullen om 10.00 uur vertrekken naar de boerderij, zorg dat je er voor 09.00 uur bent ! We zijn om 16.00 uur
weer terug op de locatie.

Donderdag 7 mei → Kruidentuin
UITSTAPJE MET DE KOMKIDS-BUS.
Uitstapje is vanaf 12.00 uur. Kinderen zullen om 16.00 uur weer terug zijn op de BSO.

Origami: doosje vouwen
We gaan een origami doosje maken. Origami staat voor Japanse vouwkunst. Dit doosje is leuk om kleine dingen in te
bewaren of om te gebruiken als cadeau-verpakking. Hier kan je je kruiden in bewaren die je in de middag gaat knippen !

LET OP !

Uitstapje is vanaf 12.00 uur !

Rotterdamse munt
Vandaag gaan we naar de ‘Rotterdamsemunt’. Hier gaan we een speurtocht doen en onze eigen kruiden knippen. S’
middags gaan we een de kruiden proeven door er thee van te maken. De overige kruiden mag je meenemen naar huis om
gezellig een kopje kruidenthee te drinken met mama of papa ! We zullen rond 16.00 uur weer terug zijn op de BSO.

Vrijdag 8 mei → Bakken met liefde.
Deze dag is op locatie.

Zoete Hartjes lolly
Heerlijke lolly's bakken van bladerdeeg. Erg leuk om samen te maken en mee te geven naar huis. Doe ze in een stukje
inpakfolie en je hebt een super lief cadeautje.

Moederdag knutsel
Vandaag gaan we bakken met liefde. We geven aan deze dag ook een twist voor alle lieve mama’s. Het is een verassing, dus
vertel niks aan mama !
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