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Herfstvakanti�
Hallo allemaal,

Het is weer vakantie en dat betekend: nog leukere dingen doen dan we normaal al
doen! Het wordt niet zo mooi weer, dus gaan wij een vlieger maken die lekker in de
wind kan meewaaien! Ook gaan we een aantal dagen naar de stuif en gaan we
genieten van heerlijke regenboogcake!

Uiteraard gaan we ook elke dag sporten van 15.30 tot 16.30, dus vergeet je
sportkleren niet!

Op naar een hele gezellige vakantie!

Groetjes,

Anita, Lotte en Angelique

Maandag 19 oktober
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in
de lucht kan vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van
papier.
Everybody dance now!
Altijd al eens choreograaf willen worden? Weet je wat dat is? Dat is iemand
die de dansjes bedenkt voor beroemde artiesten. Leer de choreografie van
de dans die wij bedacht hebben en bedenk er zelf nog een deel bij. Zo
komen we samen tot een complete dans. Dans mee!
Bingo herfst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het
thema herfst. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 20 oktober
Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme
chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van deze gezonde
varianten!
De stuif
10:00
Wij gaan lekker spelen bij de stuif!
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Donderdag 22 oktober
Groentesoep
Helemaal zelf maken we deze soep. Zonder pakjes en zakjes!
De stuif
10:00
Wij gaan lekker spelen bij de stuif!

Vrijdag 23 oktober
Regenboogcupcakes
Geniet van de geweldige kleuren in dit cakeje. En de topping is ook om te
smullen!
Herfstpoppetjes
We combineren het spelen in de natuur met creatief bezig zijn en we gaan
vervolgens ook nog eens een spel bedenken met onze creaties. Heb je
thuis nog wat toiletrollen gespaard? Altijd welkom!
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