Activiteiten carrousel
meivakantie 2018
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-BEACH
De Graaf & Gravin (BSO)

De 1ste vakantieweek staat in het teken van “Koningsdag.”
Maandag 23 april.
Een koningsportret van jezelf met natuurlijk een kroon en/of
sjerp.
In de keuken bakken we abrikozen kroontjes; een heerlijk taartje.
Sportief: oranje water race.
Dinsdag 24 april.
Organiseer een koninklijke high tea, en geniet met z’n allen van
het op eten van jullie zelf gemaakte traktaties.
Sportief: oud Hollandse spelletjes.
Woensdag 25 april:
Op koningsdag kom je goed tevoorschijn met je zelf gemaakte
kroonspeldje en/of armband.
In de keuken: we bakken oranje tompoezen.
Vanmiddag gaan we lekker naar de speeltuin.
Donderdag 26 april:
Sportdag op het Astylos terrein.
Doe je je sportkleren aan?
Konings – cup cake decoreren.
Vrijdag 27 april:
Gesloten i.v.m. koningsdag.

Let op:
Door omstandigheden kan het voorkomen
dat het programma gewijzigd wordt.

De 2de week staat in het teken van
“de dieren.”
Maandag 30 april.
Een optreden op het podium: welk dier
ben jij? Je mag je verkleden en
schminken.
Lunch: broodje boeren omelet.
Knutsel een fleurige haan.
Dinsdag 1 mei.
Fruit traktatie: een peren pauw.
Knutsel een vogelverschrikker. Je kunt een kleintje maken voor
thuis of met elkaar een grote voor op de BSO.
Sport/spel: paarden keuren, vangen, springpaarden en de veedief.
Woensdag 2 mei:
Dagje uit: het Uilenbos in Beesd.
Bij terugkomst gaan we op onderzoek:
wat zit er in de uilenbal?
Donderdag 3 mei:
Een varken of koe van bloempotjes.
In de keuken: maak een eierkoek poes.
Sport/ spel buiten: “vang de dieren”.
Vrijdag 4 mei:
Speel het spel: Boerderijspel.
Met z’n allen naar de kinderboerderij.
Veel plezier!
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