
Voorjaars vakantie
22 februari tot en met 01 maart

Hierbij weer het leuke doen kids programma voor de
voorjaarsvakantie.
Dit keer hebben we het leuke thema : Egypte.
Het beloofd een leuke en creatieve voorjaarsvakantie te worden.

Groetjes,
Willemijn,Jeanine,Margreet& Tessa 

Vrijdag 22 februari

Speeltuin/kinderboerderij naast school
Als het weer het toelaat gaan we lekker spelen in
de speeltuin of even kijken bij de dieren op de
kinderboerderij! Trek vandaag dus kleren aan die
vies mogen worden en oude schoenen!

 Lunch :Mummie hotdogs
Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te
verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kom ze
maken en opeten vandaag!

Kleurknots & Toverkwast

Egyptische gouden armbanden
Goud speelde een belangrijke rol in het oude
Egypte. Voor de goudsmeden, voor de economie,
voor grafrovers, maar vooral voor faraos. Wij
maken vandaag zelf gouden armbanden. Bijna niet
van echt te onderscheiden als je een beetje je best
doet.

Maandag 25 februari

Chocolade banaan pyramide cake
We moeten hier al vroeg mee beginnen want deze
cake gaan we niet bakken maar laten opstijven in
de koelkast. Het lijkt een beetje op een ouderwetse
arretjecake maar de vorm is anders en we
gebruiken banaan. Niet dat het daardoor nou
opeens gezond wordt...Maar: smullen wordt het!

Lunch
We eten vandaag boterhammen.

Speeltuin bij het Lammetjeswiel
We gaan vandaag mits het weer het toelaat, leuk
spelen in het bos/ speeltuin bij het Lammetjes wiel

Kleurknots

Spaghetti piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het
om met spaghetti en marshmallows als enige
materialen, een mega grote piramide te bouwen? 

Dinsdag 26 februari

Kleurknots

Mummie lichtjes
In een mum van tijd heb je een heel grappig lichtje
gemaakt. Een mum? Ja een mummie! Wat we nodig
hebben zijn kleine glazen potjes. Heb je die thuis?
Neem ze mee! 

Toverkwast

Dansen - Walk like an Egyptian
Dans vrolijk op Egyptische muziek met echte
Egyptische moves! 
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Lunch
Vandaag eten we Tomatensoep met stokbrood

Toverkwast

Appel mummificeren
De Egyptenaren maakten mummie's met behulp
van zout. Dit zorgt ervoor dat het water uit het
lichaam trekt. Wij doen dat bij dit proefje met
appels. 

Woensdag 27 februari

Toverkwast & Kleurknots

De farao's tegen de mummies
De twee teams, de farao's en de mummies, gaan
vandaag tegen elkaar strijden! Wie bouwt het
snelste een piramide, ontcijfert de boodschap in
hiërogliefen geschreven en wie wordt het snelst
gemummificeerd? 

Lunch
Vandaag eten we lekkere poffertjes

Toverkwast & Kleurknots

Maak je eigen cartouche
Vroeger werd de naam van een farao in een ovaal
geschreven, ook wel een cartouche genoemd. Dat
gaan wij ook eens proberen!

Donderdag 28 februari

Toverkwast

Het raadsel van Cleopatra
Heeft een kameel of een dromedaris nou twee
bulten? Kan er wel iets groeien in de woestijn?
En wat betekent een 'fata morgana'? Geef de
goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen en los
het raadsel van Cleopatra op! 

Toverkwast & Kleurknots

Mummie van wc-papier
Help! Een mummie! Super eng natuurlijk, maar wij
maken ze zelf. Word jij de mummie of iemand
anders? 

Lunch
Vandaag maken we onze eigen wrap gezond

Toverkwast & Kleurknots

Egyptische kat
Alle moderne huiskatten hebben hun prinselijke
leventje aan de wilde Egyptische kat te danken.
Zon 4000 jaar geleden veroverde dit dier de
harten van de mens en werden ze voor het eerst
als huisdier gehouden. Maak er zelf één die op
jouw kamer kan pronken. 

Vrijdag 1 maart

Sport Bso
Vandaag gaan we naar de sport bso.



Voorjaars vakantie
22 februari tot en met 01 maart

Lunch
Vandaag nemen we onze bolletjes mee naar de
sport bso.

Toverkwast & Kleurknots

Piramide van suikerklontjes
Wanneer je suikerklontjes gebruikt als bouwstenen
kun je de mooiste creaties maken. Lukt het jou om
een piramide te maken?


