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Later al� i� groo� be� ⇾ D� hulpdienste�

Lieve jongens en meisjes,

Zomervakantie 2021 staat alweer voor de deur! Wat is het jaar omgevlogen. We kijken
ernaar uit om er weer een hele fijne tijd van te maken met jullie! Het thema voor deze
zomervakantie is: Later als ik groot ben. Later als ik groot ben wil ik..... Kun jij deze zin
al afmaken? Wat wil jij bereiken als je later groot bent? Weet je al welk werk je gaat
doen? En kun je je al voorstellen hoe je er uit komt te zien? Deze aankomende weken
gaan we hier volop mee bezig. Ontdek wat jij leuk vindt en misschien kom je er wel
achter hoe jouw toekomst er uit komt te zien

De hulpdiensten zijn erg belangrijk. We kunnen niet zonder ze! De ambulance, de
brandweer, de politie en de reddingsbrigade horen hier allemaal bij. Staat er een
hulpdienst tussen waar jij later wel zou willen werken? Deze week kun je hier in ieder
geval al een beetje mee kennismaken.

Lieve groet,

Fransisca en Martine

Maandag 19 juli
Hulpdienst-tikspellen
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen in het
hulpdiensten thema. EHBO, sirene en zelfs ziekenhuis
tikkertje! Welk spel wil jij spelen?
Vlammende paprika's
Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet pittig en het is ook
niet ongezond maar het lijken wel echte vlammetjes. Maak
je je eigen vuurtje?
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Dinsdag 20 juli
Fruity smoothie
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen
"vitaminebom": lekker én gezond!

Hulpdiensten bingo
Welke sirene hoor jij? De ambulance, de politie of toch de
brandweer? Vink je vakje af en roep als eerste BINGO!

Donderdag 22 juli
Politiepet en boetes
Halt! Politie! Ja ja , jij hebt het hier voor het zeggen want nu
kun je boetes uitschrijven na het maken van deze pet en
bijbehorende boetes.
Waterpistool lasergame
We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met
waterpistolen. Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en
zelf droog te blijven? Een spetterende laser-game!
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