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Hallo allemaal,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen weken hebben we

verschillende beroepen bekeken zoals de hulpdiensten en het werken met dieren.

Deze week mag je je eigen wannabe poppetjes maken, spelen we 'wie ben ik' en

ook doen we een leuk postbode spel. Er komen echt heel veel beroepen voorbij,

misschien jouw droomberoep wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie uiterlijk 9:30uur binnen zijn in verband met

het starten van de activiteiten?

Ook willen we jullie vragen om dagelijks je zwemspullen en fiets mee te nemen.

Mocht dit een probleem zijn, horen we dit graag.

Groetjes van Judith, Wendy, Asmae, Danielle en Melissa

Maandag 12 augustus 

Fiets mee!

Fiets en zwemspullen  mee! We gaan erop uit

Het ligt aan het weer waar we heen gaan , maar het liefst even lekker

zwemmen in de buitenlucht. 

Dinsdag 13 augustus 

 Vogelspeeltiun Leiden

 

Woensdag 14 augustus 

ovbh: Kleine Oase

Fiets en zwemspullen mee! Vandaag fietsen naar Leimuiden! daar zwemmen

in de Kleine Oase, onder voorbehoud

Donderdag 15 augustus 

Fiets mee!

Poldersporten

Kom op de fiets! Op het weiland tegenover onze locatie Poldersprong in

Rijpwetering gaan we poldersporten! Neem dus kleren mee die vies mogen

worden. 

Natuurlijk gaan we ook slootje springen!!
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Vrijdag 16 augustus 

Vliegtuigje van wasknijpers

Met simpele materialen een leuk vliegtuigje maken. Alle kleuren zijn

mogelijk dus maak je eigen ontwerp.

Gezonde cheesecake cupcakes!

Ben jij een keukenprins of prinses? Maak in een handomdraai deze heerlijke,

gezonde taartjes. 
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