
voorjaarsvakantie
21 februari tot en met 02 maart

De voorjaarsvakantie start met 2 administratiedagen. We hebben
weer een leuk programma klaar liggen. Met activiteiten voor de
oudere en jongere kinderen. Minigolf, bioscoop, houtbewerken,
knutselen, koken en spelletjes. Er is van alles te doen. Wij hebben er
zin in! 

Donderdag 21 februari

Bootcamp
Go, Go, Go! Vandaag gaan we 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!

Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere
koekjes maken. Bovendien is dit recept ook
geschikt voor het maken van een lekkere bodem
voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed
idee?

Vrijdag 22 februari

Appelcroissants
Appels zijn zó lekker, je kunt er van alles mee
maken! Ook deze hapjes, het is net even iets
anders dan appelflappen en superlekker! 

Breedbal
Bij welk team blijven de kegels het langst
overeind? Een spannend en sportief spel!
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Maandag 25 februari

Sporten bij de sport BSO
We gaan sporten bij de sport BSO van 10.30 uur
tot 15.00 uur. Het programma is een verrassing 

Dinsdag 26 februari

Lama marionet
Deze vrolijke lama marionetten zijn superleuk om
te maken en geven ook daarna nog veel
speelplezier.

Houtbewerking groep 3-8 groep
Vandaag gaan we met de groep 3-8 hout
bewerken. Verzin iets leuks. We zijn benieuwd naar
jullie mooie creaties!  

De kleuters gaan gezellig naar de
bioscoop
Plezier in het donker. De kleuters gaan gezellig
naar een leuke kleuterfilm. 

Donderdag 28 februari

Ballonnen varia
Ballontrappen, ballondansen een
ballonestafette...je kunt het zo gek niet verzinnen
of je kunt het wel doen met ballonnen. We leven
ons vandaag helemaal uit!

Hollandse Groentesoep
Gezond en lekker is een zelfgemaakt soepje met
Hollandse groente. We maken het vandaag volgens
een ouderwets recept. Dat wordt smullen. 
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Vrijdag 1 maart

De kleuters gaan een Nijlpaard
knutselen
Een indrukwekkend groot en grijs dier, dat is een
nijlpaard. Ze zien er vaak zo lekker loom en
tevreden uit. Wij maken vandaag onze eigen versie.

Glow in the dark minigolf  (Groep 3-8)
De kinderen van groep 3- 8 gaan een reis maken
om de wereld in 18 holes Glow in the Dark. Van
romantisch Parijs tot een aardbeving in Tokio. 

De kleuters gaan het stippenspel doen
Hoeveel stippen heb jij uiteindelijk? Of doe jij het
zo goed, dat je er niet één krijgt?


