
Voorjaarsvakantie op de Boerderij
25 februari tot en met 01 maart

Hallo allemaal!
Er staat weer een leuk voorjaars programma op jullie te wachten!
Zo gaan we picknicken, broodjes roosteren boven een vuurkorf,
tulpen verven met een vork en lekker spelen in de speeltuin.
Wij hebben er zin in ! Jullie ook?
Lieve groetjes,
Sjanet, Ipie, Lisa en Petra

Maandag 25 februari

Appelroosjes
Ze zien er schitterend uit en zijn nog lekker ook:
we maken prachtige rozen van appeltjes uit de
oven. Misschien te mooi om op te eten?

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!

Speeltuin Bleskensgraaf
Vandaag gaan wij gezellig spelen, klimmen en
klauteren in de speeltuin. Ga jij ook mee?

Dinsdag 26 februari

Lente toneelspel!
Een paashaas die een koe gaat melken op een
terras: gekke combinatie? Voor ons echt niet! Het
kan ons niet te gek tijdens dit toneelspel.

Bijentikkertje
De imker zorgt voor de bijen. Ze zijn nu allemaal
ontsnapt. Kent de imker alle bijen en weet hij welke
bij hem steekt? Grappig tikspel!

Broodjes om een stok
Zelfgemaakt deeg om een stok wikkelen en lekker
bakken maar. Lekker avontuurlijk om te doen!

Woensdag 27 februari

Monkey Town
Vandaag gaan wij gezellig klimmen en klauteren in
Monkey Town. Ga jij ook mee? 

Donderdag 28 februari

Tulpen maken met een vork
Kijk eens naar je vork, zie je daar de vorm van een
tulp in? Misschien heb je er nog nooit over
nagedacht maar met een vork kun je dus een
prachtig tulpenschilderij maken. Stempel je mee?

Picknick party!
Eerst gaan we onze eigen picknick voorbereiden
en vervolgens... smullen maar!
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Tuinkers of graspoppetjes
We beginnen met een kaal koppie maar met een
beetje geduld kun je straks de haren knippen van
deze poppetjes EN ze lekker opeten! 

Vrijdag 1 maart

Magische Modder
Gewone modder wordt magische modder met
behulp van een beetje zuiveringszout en azijn. Wow
dit is een coole ervaring, moet je echt meemaken!

Blotevoetenpad
Een blotevoetenpad is een wandelroute, die je
loopt op je blote voeten. Je komt over allerlei
verschillende ondergronden zodat je met je blote
voeten kunt ervaren hoe zand, water en stenen
onder je voeten voelen. Het is erg leuk èn met je
voeten voel je dingen anders dan met je handen.
Leerzaam!

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


