Activiteiten carrousel
Meivakantie 2017
KIDDOOS-Arnhem
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
SPORT-BSO-Lienden
De Graaf & Gravin (BSO)

Maandag 24 april.
Vandaag mogen we naar AZ 2000 Elderveld te Arnhem om
een voetbal-clinic te volgen. Denk je aan sportkleding?
Bij terugkomst is er misschien nog tijd om je eigen voetbalshirt te beschilderen.
.

Dinsdag 25 april .
Sport en sponsordag t.b.v. Villa Joep. Een aantal kinderen gaan een dagje naar Tiel.
Villa Joep heeft als doel ieder kind met neuroblastoom kanker te genezen.
www.villajoep.nl Sponsort u mee?
U bent ook van harte welkom om de kinderen aan te moedigen op het Astylos terrein,
Predikbroedersweg 10 te Tiel van 13.00 – 16.00 uur.
Voor de andere kinderen: Knutsel een olifantje,
het symbool van Villa Joep.
In het Sonsbeekpark

Donderdag 27 april: gesloten

Vrijdag 28 april.
We maken ons eigen knapzakje voor de picknick. Deze keer gaan we naar het “Afrika museum”
te Berg en Dal. Een leerzaam museum over de diverse Afrikaanse culturen en kunst.
(eventueel laarzen meenemen).

Maandag 1 mei.
Dieren- kriebeldag op in Zypendaal.
Buiten vinden we allerlei kriebelbeestjes: spinnen, mieren, rupsen, lieveheersbeestjes
enzovoort.
Bekijk de dieren die je kunt vangen met een insecten kijkpotje: wat zie je?
Een leerzame en sportieve dag!

Dinsdag 2 mei.
Vandaag krijgen we een rondleiding bij de “Witte Watermolen”, een korenmolen
in het Sonsbeekpark. In een korenmolen wordt van graan meel gemaakt.
Van dit meel kun je weer pannenkoeken bakken. Heerlijk!
Van meel, water en zout maak je ook brooddeeg:
hiermee kun je heel leuk kleien.

Donderdag 4 mei.
Dodenherdenking: Creëer het symbool voor 4 en 5 mei, het symbool voor de
dodenherdenking en bevrijding op een schildersdoek.
De lunch bestaat uit een heerlijk broodje gezond.
Vandaag krijgen we een workshop musical spelen! Zang en dans gaan hierbij samen.

Vrijdag 5 mei.
Bevrijdingsdag:
Beschilder een “blond” ontbijtbordje i.v.m. de bevrijding.
We bakken samen feestelijke oranjetaartjes.
Oranje spelen:
Koek en snoephappen, spijkerpoepen, ring- werpen,
aardappelrace en flessen spel.

Het kan door omstandigheden voorkomen dat het programma gewijzigd wordt.

KIDDOOS-Tiel
J.D. van Leeuwenstraat 19, Tiel
Tel: 06-38036072
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

