Bekijk de webversie

Zomervakantie 2019
Thema de Wilde Wereld
Opvang in de vakantie bij
Week 1
Maandag 22 juli
Wilde Dieren Pictionary! Kun jij goed tekenen? Dat komt dan goed uit want we spelen dit leuke
tekenspel waarbij je met raden welk wild dier er tgetekend wordt.
In de middag zitten we niet stil. Maar doen we het super leuke spel; "Ren je rot"!

Dinsdag 23 juli
Vandaag transformeren we, met behulp van schminck, in
Wilde Dieren! Welk dier wil jij graag zijn voor één dag? Een
panter of een arend of een wilde kat? Wilde dieren moeten
ook eten. Maar we gaan elkaar niet opeten natuurlijk. Daarom
maken we in de middag heerlijke wilde koeken. Dat zal lekker
smaken!

Woensdag 24 juli
Knijper Kunst! Vandaag gaan we allerlei verschikkelijke wilde dieren maken. En we mogen zelf
weten hoe ze eruit zien! We gaan aan de slag met knijpers!
In de middag gaan we zelf de beest uit hangen in de speeltuin.

Donderdag 25 juli
Sissende Slangen-dag! Ben jij bang voor slangen? Nergens
voor nodig want vandaag maken ze zelf van wc rollen.
In de middag zijn we natuur detectives en gaan we naar buiten
om insecten op te sporen. Welke insecten leven er allemaal bij
de Wensput in de tuin?

Vrijdag 26 juli
Vandaag zetten we onze speurneus op want we gaan in de buurt opzoek naar wilde bloemen
en planten. Als je er één vindt nemen we die mee om te drogen.
In de middag gaan we strip tekenen! Iedereen maakt een tekening en aan de hand van de
tekeningen maken we een stripverhaal! Hoe zal dit verhaal aflopen?!

Week 2
Maandag 29 juli
Vandaag willen we alles eens heel goed bekijken. En daarom
maken wij een verrekijker. Die gaan we vanmiddag gebruiken
in de vlindertuin bij Vlinders aan de Vliet . Welke mooie
patronen en kleuren zie jij?

Dinsdag 30 juli
Aapjes zijn geweldige klimmers. Ik wil wel eens zien of jullie ook goed kunnen klimmen. Daarom
gaan wij naar het Monkeybos!
Als we in de middag weer terug zijn hebben de aapjes natuurlijk honger. We gaan in de tuin een
modderkeuken maken.

Woensdag 31 juli
Als je in de wilde natuur leeft moet je goed zoeken naar
levensmiddelen. Dat gaan wij ook doen vanochtend, in de
supermarkt jungle! We gaan op zoek naar allerlei "wilde
groenten" zodat we straks een heerlijke wilde groentesoep
kunnen maken.
In de middag blijven we nog even hangen in de jungle. We
gaan we het spel 10 tellen in de Rimboe doen, wie blijft er als laatste over?

Donderdag 1 augustus
Vandaag veranderen we in wilde diieren. Want we gaan maskers maken! Ben jij een eng wild
dier of een lief wild dier?
Wilde dieren moeten zich ook lekker kunnen uitleven. Dus gaan we in de middag naar de
speeltuin!

Vrijdag 2 augustus
Weet jij welke geluiden wilde dieren maken? We spelen het
"dieren geluiden spel" Vind jij alle wilde dieren?
In de middag maken we Kunst van Klei. We gaan wilde beren
kleien.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u m.klaverveld@triaskinderopvangbv.nl toe aan uw adresboek.

