Activiteiten carrousel
meivakantie 2019
Betuwse Streken
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
De Graaf & Gravin (BSO)
Sport BSO – Lienden
KIDDOOS - Arnhem

Maandag 22 april:
GESLOTEN.
Dinsdag 23 april:
Vandaag gaan we kunststukken maken om te verkopen voor het
goede doel : Kinderfonds mamas.
Hiervoor gaan we maken: graspoppetjes, spiegelende schilderijen en
tafelkleedjes.
Woensdag 24 april – om te verkopen:
We maken kleurrijke schilderijen met wascokrijtjes, dierenplaatjes
met kranten / tijdschriften papier & we bakken lekkere regenboog
cupcakes!
Donderdag 25 april:
Koningsspelen! Kom allemaal in mooie oranje kleding naar de BSO!
We leggen een parcours af met koningsspelen en maken mooie
kroontjes voor koningsdag!
Vrijdag 26 april: om te verkopen:
Vandaag gaan we weer kunst maken om te verkopen voor het goede
doel. We maken kleurrijke mozaïek dienbladen, versieren leuke
fotolijstjes en pimpen theelichthouders!

Maandag 29 april:
We gaan vandaag weer knutselen voor het goede doel. We maken
mooie schilderijen met alle kleuren touw, leuke dieren pop-up
kaarten en leuke zelfportretten met gekleurde haren!
Dinsdag 30 april:
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.. Vandaag maken we zelf leuke
mozaïek spiegeltjes. Van ijzerdraad gaan we insecten maken en we
maken leuke sieraden!
Woensdag 1 mei:
We snijden dierenvormen uit wit papier en maken er een mooie
kleurrijke ondergrond onder. Wasknijpers kun je leuk gebruiken om
foto’s op te hangen maar wij gaan ze eerst mooi pimpen! Ook
toveren we lege wijnflessen om tot leuke bloemenvazen!
Donderdag 2 mei:
REGIO ARNHEM: De mozaïek spiegeltjes van dinsdag voegen. En we
maken leuke magneetjes voor aan de koelkast!
REGIO TIEL: vandaag hebben wij sportdag! Kom in sportkleding
naar de BSO of neem het mee!
Vrijdag 3 mei:
We maken mooie schilderijen van oude doppen en knopen.
Van klei maken we leuke decoraties voor in huis en van oude
puzzelstukjes maken we een mooie kleurrijke, vrolijke boom! 

N.B. het kan voorkomen dat door omstandigheden
het programma wordt gewijzigd.

KIDDOOS-Tiel
J.D. van Leeuwenstraat 19, Tiel
Tel: 085-4855481

Betuwse Streken
Meeslaan 23, Tiel
Tel: 06-39563102

De Graaf & Gravin (BSO)
Jongeschutskooilaan 7, Tiel
Tel: 085-4855483

KIDDOOS-Arnhem
Sonsbeekweg 32, Arnhem
Tel: 085-4855484

KIDDOOS-Beach
De Schouw 48 B, Tiel
Tel: 085-4855481

SPORT-BSO-Lienden
Provincialeweg 16, Lienden
Tel: 0344-604874

www.villakakelbont.nl

www.facebook.com/villakakelbont.kinderopvang

