
Frank en Vrij Prins Floris

Zomerfees�
Maandag 9 augustus 2021

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige
muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het
spel!
Zonder ballonnen, geen feest!
De prins wil een feestje organiseren. Maar zonder ballonnen
kan er natuurlijk geen feest zijn. Hulp gezocht!

Sponstaartjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel! Wij
voelen ons jarig dus gaan we lekkere taartjes maken!
Helaas kunnen we deze niet opeten maar ze zien er vast
heel mooi uit!
Natuurschatten
Gewapend met een eierdoos gaan we op zoek naar mooie
dingen. Wat ga jij vinden?

Dinsdag 10 augustus 2021
Caribisch dramaspel
Wat een emoties komen er te pas bij het vieren van
carnaval.. Wij maken er een drama-oefening van! Welke
emotie hoort waar bij?
Keukenconcert
Het is feest in de keuken. Met een pollepel, een paar oude
pannen en een paar lepels kun je niet alleen eten, maar ook
drummen!
Glitterflesjes
Prachtig om naar deze flesjes te kijken. Het lijkt wel magie!
Heb je thuis nog een leeg, doorzichtig flesje? Neem deze
dan mee.
Ballen proefje
Wat gebeurt er wanneer je een kleine bal op een grote bal
laat stuiteren? We proberen dit proefje samen uit.

Woensdag 11 augustus 2021
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Donderdag 12 augustus 2021
Vrolijke handafdruktaart
Hiep, hiep, hoera er is er eentje jarig! En wat is er nou leuker
dan op je verjaardag een zelfgemaakte kaart te krijgen. Met
een afdruk van een baby- of peuterhandje maak je heel
makkelijk een vrolijke verjaardagstaart voor op een kaart.
Leuk wanneer opa of oma bijvoorbeeld jarig is!
Kruiwagen races
Tijd voor een kruiwagen race! We racen niet met echte
kruiwagens, maar zijn zelf de kruiwagens. Sta jij ook aan de
start?
Party Animals
Word een echte Party Animal! We gaan gieren met dieren en
feesten als beesten! We doen allerlei danspelletjes en
houden een disco in dierenthema.
Kei-lekkere kindercocktail
Normaal gesproken zijn cocktails voor volwassenen.. Maar
deze niet! Wij maken deze drankjes met ingrediënten zoals
cranberry- en granaatappelsap.

Vrijdag 13 augustus 2021
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