Activiteiten carrousel
krokusvakantie 2017
KIDDOOS-Arnhem
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
KIDDOOS-sub-Sport
De Graaf & Gravin (BSO)

Maandag 27 februari;
(Regio Tiel: we zijn in KIDDOOS-Tiel).
De grotere kinderen mogen gaan gutsen en maken een afdruk.
Kleinere kinderen creëren hun eigen Delfts-blauw bordje.
In de keuken: Oer Hollandse stroopwafels bakken en/of een speculaascake.
Geen ja – geen nee- geen eh: wie houdt dat het langste vol?
Een Hollandse klassieker voor de jongens: Ajax- Feyenoord!
Play backen voor de meisjes.

Dinsdag 28 februari;
(Regio Tiel: we zijn in KIDDOOS-Tiel).
Arnhem: bezoek aan museum voor de moderne kunst.
Tiel: bezoek aan het Flipjes museum.
In de keuken: we bakken een heerlijke appeltaart.
Knutsel/ teken maak een collage of een voorstelling over je museumbezoek.
Tiel: Ontwerp de kindercorsowagen 2017 thema “Flipje en zijn vriendjes”.

Woensdag 1 maart;
(Regio Tiel: we zijn in Graaf en Gravin).
Spelletjes uit grootmoeders tijd:
Ezeltje prik, spijkerpoepen, sjoelen, koekhappen enzovoorts.
In de keuken: voor bij de lunch bakken we een heerlijk wentelteefje.
Spel: Ik hou van Holland junior.
Als je zin hebt in knutselen kun je een Hollandse
broche maken, een vriendschapsbandje of zet een tattoo.

Donderdag 2 maart;
(Regio Tiel: we zijn in KIDDOOS Tiel).
Nederland staat ook bekend om zijn tulpen. We maken een tulpen schilderij
of een bos tulpen. Wat vind je het leukst om te maken?
Arnhem: wandelen in het bos.
In de keuken: van appels tot een pot appelmoes. Heerlijk voor thuis bij het
eten.
Tiel sport: fietsen is een echte Nederlandse sport: wie fiets het snelst het
parcours?
Ook op klompen lopen is oer Hollands. Wie kan dat? Oefening baart kunst.

Vrijdag 3 maart;
(Regio Tiel: we zijn in Graaf en Gravin).
Maak je eigen molen. Kunnen je wieken draaien?
Hollands kwartetspel.
Tiel: bezoek aan de molen in Buren en speeltuin.
Arnhem: spelletjes in het Sonsbeekpark.
In de keuken: Saucijzenbroodjes maken.

Het kan door omstandigheden voorkomen dat het programma gewijzigd wordt.

KIDDOOS-Tiel
J.D. van Leeuwenstraat 19, Tiel
Tel: 0344-664100
De Graaf & Gravin (BSO)
Jongeschutskooilaan 7, Tiel
Tel: 0344-613662

KIDDOOS-BEACH
De Schouw 48 B, Tiel
Tel: 0344-653454
SPORT-BSO-Lienden
Provincialeweg 16, Lienden
Tel: 0344-604874

KIDDOOS-Arnhem
Sonsbeekweg 32, Arnhem
Tel: 026-3703750

www.villakakelbont.nl
www.facebook.com/villakakelbont.kinderopvang

