Activiteiten carrousel
voorjaarsvakantie 2018
KIDDOOS-Arnhem
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
KIDDOOS-sub-Sport
De Graaf & Gravin (BSO)

Maandag 12 februari.
We bakken een grote feesttaart en decoreren deze samen met als thema
“ruimtevaart”.
Dat wordt smullen!
Op Mars wonen Marsmannetjes . Knutsel zelf je favoriete Marsman.
André Kuipers, een bekende Nederlandse ruimtevaarder. Hij vertelt en laat
veel zien in zijn boek. Dit wordt ons toneelstuk.

Dinsdag 13 februari.
Maak je eigen fruitraket met vers fruit.
Kun je van de Kapla een hele grote raket bouwen? De grootste raket
komt op de foto en wordt ingelijst voor op de BSO.
We maken een planetenposter en geven de planeten namen waarna
je een rakettraktatie mag maken voor thuis.

Woensdag 14 februari.
We vertrekken met onze zelfgemaakte sterrenkijker naar
Sonnenborgh - museum & sterrenwacht te Utrecht.
Een ruimtemannetje was op bezoek in Sonnenborgh. Hij liet een spoor van
groene voetjes achter in het museum. Volg de voetjes door de
sterrenwacht, de oude collegezaal en het bastion en vind alle
museumobjecten die het ruimtemannetje op de foto heeft gezet.
Succes!

Donderdag 15 februari.
Met elkaar maken we vleugels waarna we een sport parcours al vliegend
afleggen. Lukt het jou?
We bakken sterren zandkoekjes.
We gaan batik verven: een T shirt op een speciale manier bewerken
waardoor er een soort sterrenshirt ontstaat.
Je kunt ook i.p.v. een t shirt beschilderen een wasknijper vliegtuig
bouwen.

Vrijdag 16 februari.
Poster met jezelf als astronaut in de ruimte. Leuk voor op je kamer!
Eetbare buitenaardse wezens, dat wordt smullen!
Als afsluiting van de week spelen we het planetenspel.

NB Het kan door omstandigheden voorkomen dat het programma aangepast
wordt.
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