
 

Voorjaarsvakantie 25 februari tot en met 1 maart 

 
 
Maandag 25 februari 
 
In deze vakantie starten we elke ochtend om 9.00 uur met een uitdagende, 
inspirerende, spannende en soms grappige challenge. Vandaag worden er 2 
teams gemaakt, moge de beste winnen! 
 Om 09.30 uur gaan we bewegen, dat kan zijn in de gymzaal of gewoon lekker 
buiten.  
De lunch bestaat uit een gebakken of een gekookt eitje met brood.  

  
Vanmiddag komen jullie wat meer te weten 
over de schilder Mondriaan. Daarna gaan we 
proberen om een echte Mondriaan op canvas 
te maken.                                        

  
   
 
 

 
 
Dinsdag 26 februari 
 
Om 9.00 uur starten we met een challenge. Om 09.30 uur gaan we bewegen, 
dat kan zijn in de gymzaal of gewoon lekker buiten.  
Afhankelijk van het weer gaan jullie vandaag op zoek naar speeltuinen in de 
buurt. Helpen jullie ons om de leukste speeltuin te vinden? 
Hebben jullie al honger gekregen van al dat (buiten) spelen? Ga dan maar snel 
broodjes halen voor de knakworsten, hmm dat wordt smullen! 
 

 

In de middag kunnen jullie een kunstwerk maken van 
ijzerdraad. Door het ijzerdraad in een bepaalde vorm te 
buigen en te versieren met kraaltjes krijg je een echt 
kunstwerkje. Vervolgens zet je deze in een stukje klei en 
klaar!! 
 

http://pintandosonrisasdecolores.blogspot.com/2016/10/piet-mondrian-rojo-azul-y-amarillo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 
 
 
Woensdag 27 februari 
 
Zijn jullie er weer klaar voor? 

Want om 09:00 uur start de challenge van de dag. Is de winnaar bekend, dan 
mogen jullie het toetje uitzoeken in de winkel. Maar eerst moet die worden 
verdiend in de gymzaal. Misschien met een potje trefbal of toch liever dansen? 
Tussen de middag hebben we vers stokbrood met smeerseltjes. 
 
Vanmiddag kunnen jullie uitrusten en een leuke film kijken op het grote 
scherm, met wat chips en popcorn. Geen zin in een film? Een potje Yahtzee is 
ook leuk om te spelen. 
 
 
 
Donderdag 28 februari 
 

Vandaag gaan we bowlen. Met de tram gaan we 
na de lunch op pad. Maar eerst is er om 09:00 uur 
weer een nieuwe challenge en kunnen jullie in de 
gymzaal alvast de spieren opwarmen voor het 
bowlen van vanmiddag.  
 
 

 
 
 
Vrijdag 01 maart 
 
De laatste challenge van deze week gaat  om 9.00 uurvan start, 3,2,1………go! 
Na een uurtje sporten in de gymzaal gaan we pannenkoeken eten, maar eerst 
moet natuurlijk het beslag worden gemaakt. Helpen jullie een handje mee? 
 

Deze foto van 

http://poppa.tistory.com/60
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://quimicamenteimpuro.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Een van de bekendste schilderijen van de schilder 
van Gogh is het schilderij met de zonnebloemen. 
Een echte van Gogh is heel veel geld waard. 
Misschien wordt een van jullie wel een nieuwe van 
Gogh. Vanmiddag komen jullie wat meer te weten 
over deze schilder en mogen jullie natuurlijk zelf 
aan de slag om een bloemenschilderij te maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze foto van Onbekende auteur is 

http://www.acatolica.com/2010/08/um-post-para-encher-seus-olhos-de.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

