
Meivakantie 2019
23 april tot en met 03 mei

Jippie het is vakantie
De meivakantie staat weer voor de deur. Deze 2 weken gaan we er
weer een dolle boel van maken. Kijk gauw op het programma wat we
allemaal gaan doen op de dag dat jij er bent. 

Groetjes Arda en Nelleke

Dinsdag 23 april

Pita Pizza
Vandaag gaan we als lunch pita pizza maken. Niet
ingewikkeld, maar super simpel. En super lekker.
Kies je  een simpele topping kip, salami,
champignons en paprika? Of pas je het aan naar je
eigen smaak? Je kunt er alle kanten mee op. 

Pompon Konijntjes of Paashaasjes
Deze lieve pastelkleurige konijntjes (of zijn het
paashaasjes?) staan super schattig op de
ontbijttafel of in een gezellig paashoekje. Ze zijn
ook nog eens gemakkelijk te maken en samen heb
je er zo een stel bij elkaar geknutseld.

Donderdag 25 april

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!

Mini Appelflapjes
We maken vandaag eenvoudige appelflapjes met
een een lekkere romige vanillesmaak. Eet je ze
allemaal op, of bewaar je er nog een paar voor
thuis? 

Maandag 29 april

Tulpenschilderij met je handen
Prachtige tulpen die bloeien in een groen grasveld,
dat is echt een schitterend gezicht toch? Wij
maken vandaag bloemenkunst met onze handen.
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Zomerse IJscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van
deze combinatie een verrassend lekker ijscakeje!

Dinsdag 30 april

Bloemenslinger
Van diverse kleuren papier maken we een
decoratieve bloemenslinger. Staat heel fleurig!

Kuikentjes uit het ei
Piep! De eierschaal breekt en daar komt een
kuikentje te voorschijn. Simpele, snelle en hele
leuke knutsel waarvoor we nog wat oude
eierdoosjes kunnen gebruiken!

Donderdag 2 mei

De Woeste Weide
Vandaag gaan we naar de woeste weide in
Sliedrecht. We gaan hier de hele dag lekker
ravotten en spelen met water, neem daarom kleren
mee die vies en nat mogen worden. 
Extra leuk is dat "juf" Els met ons mee gaat met de
kinderen uit Hoogblokland.

De vakantie is weer voorbij :(
De meivakantie zit er alweer op maar niet getreurd
over 11 weken is het alweer zomervakantie en
staat het volgende programma alweer voor jullie
klaar.

Gr Arda en Nelleke


