
Paas/meivakantie 1-2 en 3-8
19 april tot en met 03 mei

Vrijdag 19 april

Bootcamp
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je
sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies
mogen worden want we gaan een bikkelharde
training krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere
jongens en powergirls!

Vondelpark 3-8 speeltuin 1-2
Als het weer mee zit gaan we heerlijk genieten in
het park en speeltuin. Boterhammetjes mee en
genieten!
Voetballen, tikkertje en bootcampen we kunnen
van alles. 

Maandag 22 april

2de Paasdag

Dinsdag 23 april

Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte,
concentratie, kracht en flexibiliteit. Deze serie
yoga-oefeningen met het thema natuur past hier
helemaal bij.

Bomenpaspoort
Lekker een frisse neus halen buiten! Dat kan
terwijl je bezig bent met je eigen bomenpaspoort.
Hoe dik is de boom? en hoe heet de boom?
Allemaal vragen die aan de orde komen.

Weitje Hardinxveld 3-8
Een klimtoren op een eiland. Heerlijk voetballen op
het gras. Op een vlot door het water. Klimmen in
het klimbos het is allemaal mogelijk bij het Weitje!
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Donderdag 25 april

Lekker hapjes lunch
We gaan lekker hapjes maken wat dacht van een
worstenbroodjes of een heerlijk rap met kipfilet
roomkaas, pijnboompitten enz. 
Alle kinderen kunnen helpen!

Kinderboederij
We gaan met z'n allen naar de kinderboederij! Een
heelijke wandeling en dan de dieren bekijken. Ook
is er een leuke speeltuin.
De groter kinderen krijgen een opdracht mee.
Vertel 
alles wat je weet over de dieren aan de jongere
kinderen en help ze ontdekken!

Vrijdag 26 april

Kartonnen stad
Om een kartonnen stad te creëren hebben we heel
veel kartonnen dozen nodig. Het wordt een heel
project waarbij jij je fantasie de vrije loop kunt
laten gaan. Laat je inspireren door ons foto
voorbeeld materiaal en bouw met ons mee.

Freek Vonks wilde dieren expeditie
Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van
alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op
voor bijtgrage haaien en bloeddorstige larven! Het
team dat als eerste de finish bereikt van deze
levende variant op ganzenbord is de winnaar en
kan terugkijken op een geslaagde expeditie! 
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Maandag 29 april

Bloemenmandala maken
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de
mooiste kunstwerken. Pak een mandje en een
schaar, en hup naar buiten! Vind je het lastig alleen
dan maak je een groepje.

Kunst met tape en canvas
Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is en
je een waanzinnig mooi kunstwerk ervoor in de
plaats krijgt. Door simpel gebruik te maken van
afplaktape op canvas creëren we de mooiste
abstracte schilderijen. 
Heerlijk met verf aan de slag mengen maar en er
ontstaan de mooiste kleuren. Vooral het laatste
stukje is leuk de tape verwijderen. Verrassing!

Dinsdag 30 april

Knikker kunst
Waar knikkers al niet goed voor zijn. Rollen maar
met die knikkers...Gebruik de kleuren die je zelf
mooi vindt en creëer je eigen kunstwerk. 

Pannenkoeken bakken
We gaan heerlijke pannenkoeken bakken. Welke
ingrediënten hebben we allemaal nodig. Welke
verschillende panenkoeken kunnen we maken.
Wie helpt er mee!

Houtbewerking
We hebben weer volop hout. Verschillende stukken
en diktes.
Gebruik je fantasie en maak iets moois om op te
hangen of om mee te spelen, bedenk het!
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Donderdag 2 mei

Koffiefilter bloemen
Wat een mooie bloemen kun je maken van
koffiefilters. Met waterverf worden de kleuren erg
mooi. Een paar bloemen in een vaasje en je hebt de
lente in huis. 

Harry Potter en de geheime code
Zwadderich, Griffoendor, Ravenklauw en Huffelpuf.
Als je wel eens een Harry Potterboek hebt gelezen,
komen deze namen je zeker bekend voor. In dit
spannende spel gaan we op zoek naar de geheime
code van Harry Potter. Vind de cijfers en weet ze
door slim te spelen in de juiste volgorde te zetten.
Maar..... pas op voor Voldermort! 

Vrijdag 3 mei

Gummy Bear IJsjes
Super simpel maar ook superveel fun! 
Maak een gummy bear ijsje. Paar uurtjes in de
vriezer en dan: smullen maar!

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!


