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

Maandag 24 april (bij KIDDOOS)
Enkele kinderen mogen vandaag naar AZ 2000 Elderveld te Arnhem om
een voetbal clinic te volgen.
(Indien er teveel liefhebbers zijn zal er een loting plaats vinden).
Met de andere kinderen gaan we naar het landgoed Soelen te Zoelen.
Met de bos materialen zullen we bij terugkomst gaan knutselen.
Tussendoor eten we een heerlijk heksensoepje en een fruit-egel.

Dinsdag 25 april (bij KIDDOOS)
Sport en sponsordag t.b.v. Villa Joep.
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.

Woensdag 26 april (bij De Graaf en Gravin)
Morgen wordt onze Koning Alexander 50 jaar.
We gaan daarom vandaag zijn verjaardag vast
vieren: spelletjes, knutselen en taart!

Donderdag 27 april: gesloten.

Vrijdag 28 april (bij Graaf en Gravin)
We maken ons eigen knapzakje voor de picknick op Kinderboerderij “De Heuvel” te Culemborg.
Een kinderboerderij, speeltuin, natuurtuinen, natuur- en milieucentrum voor groot en klein.
(eventueel laarzen meenemen).

Maandag 1 mei (bij KIDDOOS)
Dieren- kriebeldag:
In de tuin vinden we allerlei kriebelbeestjes: spinnen, mieren, rupsen, lieveheersbeestjes
enzovoort..
Bekijk de dieren die je kunt vangen met een insecten kijkpotje: wat zie je?
Creëer je eigen kijkdoos met kriebel- dieren.
Tussendoor bakken we een apfelstrudel.
Spel: insecten tikkertje.

Dinsdag 2 mei

(bij KIDDOOS)

Kabouterdag;
Het spannende kabouterspel: wie wint er?
Kabouterpotloden, kabouterbos, of een kabouter wandkleed, maak wat je leuk vindt.
Bij al die kabouters horen natuurlijk eetbare paddenstoelen.

Woensdag 3 mei

(bij De Graaf en Gravin)

Uilendag:
Eerst gaan we naar het “Uilenbos de Paay”te Beesd.
Daarna maken we een uil van klei of een uil na die je mooi
vond b.v. de sneeuwuil. Je mag ook helpen bij het bakken van
een boomstamtaart.

Donderdag 4 mei

(bij KIDDOOS)

Vossendag:
Vossentikkertje; ben jij de vos?
De lunch bestaat vandaag uit overheerlijke pannenkoeken.
Knutsel een vos en geef er een voorstelling mee op het podium .
Dit kan een poppenkast voorstelling zijn maar kan ook een toneelstuk worden. Met wie ga jij
optreden?

Vrijdag 5 mei

(bij De Graaf en Gravin).

Speur – en speeldag op “Camping in den Boomgaard”te Kapel-Avezaath.
Kunnen jullie zo goed speuren dat je de schat vindt?
Na de speurtocht is het tijd voor een broodje gezond.
Om de dag compleet te maken gaan we naar een groot springkussen waar we tevens
allerlei sport en spelletjes kunnen doen.

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)
Jonge Schutskooilaan 7, Tiel
Tel: 0344-613662

KIDDOOS-Beach
De Schouw 48 B, Tiel
Tel: 0344-653454
KIDDOOS-sub-Sport
Provincialeweg 16, Lienden
Tel: 0344-604874

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

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

