
Meivakantie ooievaarsnest
19 april tot en met 03 mei

Hallo Vakantiegangers, 

We hebben weer een super leuke vakantie planning gemaakt vol
met leuke activiteiten. 
Zo zullen we de eerste week ons voorbereiden op koningsdag. We
hebben koningsspelen, maken heerlijke oranje cupcakes, we zullen
onze eigen koning maken en nog veel meer. 
De 2de week staat in het thema van de Lente. Er staan weer
lammetjes en kalfjes in de wei. Wij gaan ook onze eigen schaapjes
maken, we gaan aardbeienplantjes planten, we gaan eetbare
bloemetjes maken. 

Kortom een hoop leuks te beleven! 

Wij hebben er zin in,  jullie ook? 

Groetjes Esmeralda, Joyce, Cynthia P, Sanne, Cynthia V, Felicia,
Yannick, Corine en Brigitte 

P.s een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer,
mochten activiteiten niet door kunnen gaan dan zal een passende
activiteit voor in de plaats komen. 
Natuurlijk is er naast alle leuke activiteiten ook mogelijkheid om
eigen spel te spelen. 

Vrijdag 19 april

Zelfgemaakte eiersalade
Je kent ze wel, bakjes met kant-en-klare eiersalade
die je in de supermarkt kunt kopen. Voor deze
eiersalade is het een beetje prakken, sausje erbij,
op smaak brengen en klaar is je zelfgemaakte
eiersalade. Wedden dat je niet anders meer wilt......

Kuikentje beplakken
Hoe ons kuikentje er vandaag uit gaat zien hangt
helemaal af van het materiaal dat jij kiest. Beplak
je het beestje met boontjes, mais, zaadjes,
snippertjes papier?

Eierrace
Eierevenwicht, heb jij dat? En ben jij de snelste die
het eitje over de streep brengt?

Maandag 22 april

Gesloten 2de paasdag

Dinsdag 23 april

Oranje cupcake
Cupcakes...wie lust ze niet? En dan nog met een
extra oranje smaakje en een oranje topping.
Lekker! 

Koning van tuinkers
Wanneer we deze koning maken heeft hij nog een
kaal hoofd. Dat zal echter niet lang meer duren als
je goed voor hem zorgt. Dan groeien zijn haartjes
vanzelf!

Woensdag 24 april

Oranje Tompouce maken
Dit hoort echt bij Koningsdag; een oranje
tompouce! Je kunt ze bij iedere bakker kopen maar
wij proberen ze vandaag zelf te maken.



Meivakantie ooievaarsnest
19 april tot en met 03 mei

Speurtocht met koningsweetjes
We gaan in groepjes op zoek naar een schat. De
opdrachten en vragen moeten we goed volbrengen
voordat we verder mogen naar het volgende punt.
Je kennis over ons koningshuis wordt getest!

Donderdag 25 april

Feestkroontjes
Met deze superleuke kroontjes is het iedere dag
feest. Waarvoor je ze ook gebruikt; je wordt er
vanzelf vrolijk van. Heb je thuis nog een leuk
wc-rolletje? Dat kunnen we wel goed gebruiken!

Koningsdagspelen
Het is bijna Koningsdag en we bereiden er ons
vandaag op voor met allemaal leuke spelen die
echt bij deze speciale Hollandse feestdag horen.
Doe allemaal mee.

Vrijdag 26 april

Zelfportret als koning of koningin
Leve de koning en koningin! Hoe zou het voelen
om Maxima of Willem-Alexander te zijn? Maak eens
een kunstig portret van jezelf als koning of
koningin.

Snelle koninklijke spelletjes
Koningsverstoppertje, geef de kroon door en
verdedig je kasteel! Klinkt wel als een uitdaging
toch? Kom deze razendsnelle koningsspelletjes
meespelen.

Maandag 29 april

Bloemenbroodjes
We maken bloemenboterhammen. Je kunt ze
maken in verschillende smaken.

Macaroni vlinders
Het is lente! Heb je de vlinders alweer gezien?
Zullen wij ook vlinders maken? Dan verven we ze
daarna in de mooiste kleuren!

Ooievaarstikkertje
De kikkers moeten gauw wegspringen, anders
worden ze getikt door de ooievaar. Doe je mee?

Dinsdag 30 april

Bloemen van groente
We maken bloemen van groente! Heel apart, lekker
én gezond. Goed onthouden hoe je ze maken moet
want dan kun je thuis iedereen verrassen. 
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Narcis van een eierdoosje
Je vindt narcissen in vele soorten en kleuren: roze,
oranje, rode, witte of gevlekte, dubbelbloemige
bloemen, met grote gele trompetten of met trosjes
van gele of witte bloemetjes. Neem een leeg
eierdoosje mee van thuis en laat je fantasie de vrije
loop; maak een narcis in jouw favoriete kleur!

Woensdag 1 mei

Varkentje van lege fles
Tweeliter flessen gevraagd! Die grote plastic
flessen gaan we omtoveren tot hele schattige
varkentjes. Daarna kun je ze gebruiken als handige
schaaltjes.

Wat zegt de...dieren nadoen

Donderdag 2 mei

Lieveheersbeestjes van tomaatjes
Een pietepeuterig werkje is het om de stipje goed
te krijgen en als ze eenmaal klaar zijn dan zijn ze
eigenlijk té schattig om op te eten. Maak de
leukste lieveheersbeestje die je kunt bedenken als
hapje!

Vlinderjacht
Doe mee met dit gezellige en spannende zoek- en
vindspel! Welke vlinder wordt er getrokken uit de
grote mand?

Vrijdag 3 mei

Aardbeienplantjes planten
We gaan aardbeiplantjes planten. We maken
hangende potjes. We kunnen nog wel wat lege
blikjes gebruiken, dus heb je die thuis: neem ze
zeker even mee!

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen:
verschillende dieren die we vandaag eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere
snack! 

In de wei: schaapje van klei
Mooi krulletjes maken we van klei. We rollen zo een
lekkere schapenvachtje bij elkaar en maken ons
eigen schaap.


