
Herfstvakantie Grutto's en

Valken: Kruipers, sluipers

en andere gluipers

Poldersprong BSO

Beste kinderen,

In dit programma duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere

sluipers. We onderzoeken ze, maken ze na en doen leuke spelletjes!

Maak je eigen Freek Vonk Vlog, probeer te herkennen welk diertje je hoort tijdens

de Insectengeluiden bingo of speel Levend muizenval!

We hebben er weer zin in, kom je gezellig mee doen!?

Kriebelende groetjes van Sjors, Manita & Lisa!

Maandag 19 oktober

Kastanje slakken
We gebruiken alleen wat kastanjes, een satéprikker en klei.

Hiermee maken we zelf slakken waarmee we kunnen

spelen.

Beestachtig spreekwoordenspel
Welke spreekwoorden ken jij allemaal? Komen daar dieren

in voor? Wij beelden deze dierlijke spreekwoorden uit en

raden dit van elkaar!

Dinsdag 20 oktober

Speuren naar sporen
Als je goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren

tegenkomen. Samen trekken we de natuur in en gaan we

zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect hoort dit?

Staat hij op jouw bingokaart, kruis hem dan snel af. Wie heeft er

als eerst BINGO?
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Woensdag 21 oktober

Freek Vonk Vlog
'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt

�lmdagboek net als Freek Vonk. Camera klaar? Actie!

Insectenleven!
Hoe zou het zijn om een sprinkhaan te zijn? Of drollen te

rollen als een mestkever? Beleef het insectenleven tijdens

dit avontuurlijke parcours!

Donderdag 22 oktober

Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken?

Deze keer maken we buigbare kruipers! Waar kies jij voor? Een

rups, slang of worm?

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken zandkoekjes

en maken daar afdrukken in! Het lijken wel fossielen...

Vrijdag 23 oktober

Zwemmen
Vandaag gaan we de vakantie heerlijk afsluiten in het

zwembad. Gezellig met de andere groepen van Kindkracht

in de Tweesprong in Roelofarendsveen.

Neem je zwemspullen mee!
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