
Meivakantie maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018 
De Wensboom en Violier 

 
Week 1 
 
Maandag 30 april 2018 

We starten de vakantie met een speeltuinentocht. We gaan 
wandelen en naar 2 verschillende speeltuinen in de buurt. 
Onderweg zullen we gaan picknicken. 
 
 
 

Dinsdag 1 mei 2018 

Vandaag gaan we bakken. We gaan met bladerdeeg appelflappen, kaasbroodjes 
en worstenbroodjes maken. Deze moeten we natuurlijk ook proeven. ’s Middags 
gaan we verschillende tik spelletjes spelen op het plein. 

     We lunchen met brood. 
 

 
Woensdag 2 mei 2018 
We gaan er vandaag weer lekker op uit. We gaan naar het Beatrixpark 
om te spelen in Fort Drakensteijn en we gaan de kinderboerderij 
bezoeken. We nemen lunchpakketjes mee zodat we daar lekker kunnen 
picknicken.  
 

 

Donderdag 3 mei 2018 
Vandaag gaan we in twee groepen een speurtocht doen. De eerste 
groep zet de speurtocht uit in de wijk en de tweede groep mag de 
speurtocht gaan lopen. Onderweg worden er ook opdrachten 
uitgevoerd. We lunchen vandaag met brood. 
 

 
Vrijdag 4 mei 2018 

Samen met de kinderen gaan we een verse groentesoep 
maken om mee te lunchen. We gaan hier zelf de 
boodschappen voor doen, zodat we zelf kunnen bepalen wat 
er allemaal in de soep gaat. Terwijl de soep lekker staat te 
pruttelen gaan we binnen en buiten verschillende spellen 
doen. 

  
 

 

 



 

Week 2 
 

Maandag 7 mei 2018 
Vandaag gaan we gekleurd zout maken. Dit gaan we doen met zout en 
stoepkrijt. Aan het einde van de dag heeft iedereen een mooi potje met 
gekleurd zout om mee naar huis te nemen. We lunchen met boterhammen 
gezond. 
 

 
Dinsdag 8 mei 2018 
We hebben deze week ook een uitje met een cultureel tintje. We brengen 
namelijk een bezoek aan het stedelijk museum in Schiedam. Het museum 
heeft voor ons een speciaal programma. Zijn jullie ook zo benieuwd? 
Vandaag eten we broodjes knakworst.  
 
 
 

Woensdag 9 mei 2018 
We gaan er vandaag weer een bakdag van maken. We gaan in 
de ochtend zelf koekjes bakken. Als deze goed afgekoeld zijn 
gaan we ze ’s middags decoreren met gekleurd glazuur. Dit 
gekleurde glazuur gaan we ook zelf maken. De koekjes worden 
dus eetbare kunstwerkjes. We lunchen met brood.  
 

 
 
Donderdag 10 mei 2018 
Hemelvaartsdag – Gesloten 
 
 

Vrijdag 11 mei 2018 
Op deze laatste vakantiedag gaan we knutselen. Je kunt een mooie 
kijkdoos maken of een mooi schilderij op canvas. Maar heb je een 
ander leuk idee, dan kan dit natuurlijk ook. We halen alle 
knutselspullen tevoorschijn. Om de vakantie feestelijk af te sluiten 
lunchen we met pannenkoeken.  
 

 


