Voorjaarsvakantie 2019

vogels

Wat hoort er nu bij het voorjaar:
. Dat is dan ook ons
thema deze voorjaarsvakantie. Vogels: in allerlei soorten en
maten. Schattig of spannend om te zien,
leuk om
voeren
middaget
als te
vogels
etenen
gezellig om naar te luisteren. Deze week zijn we zo vrij als een
VOGEL!

Maandag 25 Februari
In de ochtend gaan we knutselen met papier. Je kan een vogelclip maken om te
gebruiken als boekenlegger of broche.
Dan is het tijd voor heerlijke boterhammen, dek jij de tafel?
In de middag gaan we, bij mooi weer, naar de tuin van Noord, hier gaan we met
onze eigengemaakte vogelkijker de verschillende vogels tellen.
Neem je verrekijker mee!

Dinsdag 26 Februari
Vandaag komt vogeltje piep bij ons op bezoek, samen met piep maken we
vetbollen om in je tuin of op het balkon te hangen voor de vogels.
Tussen de middag eten wij een lekkere broodmaaltijd.
In de middag praten we in onze zelf bedachte vogeltaal, hier kunnen we ook een
voorstelling van maken en aan elkaar laten zien.
Daarna gaan we nog zaklopen om te oefenen om als echte vogeltjes vogeltikkertje
te spelen

Woensdag 27 Februari
In de ochtend maken we eten voor de vogels, dit gaan we doen met appels en
lekkere pitjes. Niet alleen lekker, maar ook heel mooi om te zien.
Voor de lunch gaan we lekker tosti’s maken.
In de middag gaan we proberen om de zwaluwen na te maken,
Wisten jullie trouwens dat zwaluwen zelfs in de lucht kunnen slapen?

Donderdag 28 Februari
In de ochtend gaan we onze eigen vogelknuffels maken, dit doen we met de
mooiste kleuren.
Voor de lunch maken we versgebakken pannenkoeken, super lekker!
Als het middag is gaan we een pompoen vogel maken, dit kan een papagaai zijn of
een klein musje.

Vrijdag 1 Maart
In de ochtend maken we een heerlijke groentesoep,
De soep eten we lekker op tijdens de lunch
In de middag gaan we van speksteen onze eigen vogels maken
Later op de middag gaan we een speurtocht en spelletjes doen, dit door de
verschillende vogelsporen te volgen!

