
Meivakantie Prins Floris 2019
22 april tot en met 03 mei

Hallo lieve disney vriendjes en vriendinnetjes,
Deze vakantie gaan we een bijzondere reis maken door Disney
verhalen. 
We hebben weer allemaal leuke activiteiten over Nemo, Micky
mouse, rapunzel en nog veel meer. 
Ben je al nieuwsgierig geworden? Mooi zo! 
In ons bso lokaal hangt een uitgebreid activiteiten programma, om
ook nog eens te bekijken. We gaan er een leuke vakantie van
maken!
Liefs,
 de leidsters van de bso 

Maandag 22 april

Vrije dag i.v.m. Pasen

Tweede Paasdag

Dinsdag 23 april

Haarvlecht van Rapunzel of kameleon
knutselen
Heb je altijd al net zo'n mooie lange vlecht als
Rapunzel willen hebben of je eigen grappige
kameleon? Daar gaan we vandaag voor zorgen met
deze twee leuke knutselactiviteiten!

Disney bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? of zelfs volle kaart?
  Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje
zingen. 

Woensdag 24 april

Activiteit van de Knotwilg

Donderdag 25 april

Mickey en minnie mouse haarband
maken
Vandaag gaan we een haarband maken met oren
van Mickey en Minnie mouse. Zo kan je zelf ook
van die mooie muizen oren op. 

Maak je eigen disney shirt
Kies je favoriete Disney figuur en maak er een
mooi t-shirt van.

Disney cocktails maken
Van al die leuke dingen doen krijg je natuurlijk
dorst, dus gaan we heerlijke Disney cocktails
maken!

Vrijdag 26 april

Activiteit van de Knotwilg

Maandag 29 april

Dory bord knutselen
Vandaag gaan we met papieren bordjes Dory in het
water knutselen. 

Onderwaterspel
Kan jij iets lekker uit het water happen? We gaan
het proberen of je net als een visje een snoepje
kan happen. 

Nemo cupcakes
Ken je de film Nemo? Vandaag gaan we lekkere
cupcakes maken die lijken op nemo.

Dinsdag 30 april

Disney pizza maken
Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze
exemplaren zouden nog wel eens extra goed
kunnen smaken! Waarom? Omdat we Disney pizza's
gaan maken 

Vliegend tapijt
We gaan ons eigen vliegend tapijt knutselen 

Het Aladinspel
We gaan een superleuk Aladin spel spelen. Hoe dit
spel  gaat is nog een verrassing! 



Meivakantie Prins Floris 2019
22 april tot en met 03 mei

Woensdag 1 mei

Activiteit van de Knotwilg

Donderdag 2 mei

Levende Olaf
We gaan onszelf vandaag omtoveren tot Olaf met
wc papier.
Hoe leuk om zelf een keer Olaf te kunnen zijn!

Frozen staf
Een mooie Frozen staf wie wil dit nou niet? Daarom
gaan wij vandaag zo'n mooie staf knutselen 

Elsa en Anna kasteel van wc- en
keukenrollen
Heb je nog lege keukenrollen, wc-rollen of andere
kokers in huis die we mogen gebruiken? We willen
er namelijk een kasteel mee maken dus neem ze
mee!

Vrijdag 3 mei

Activiteit van de Knotwilg


