
Grote Beer

Wat maak je me nu?! Pandaberen en

Koalaberen

25 februari t/m 01 maart

 

Hallo allemaal,

Deze vakantie maken we lekkere dingen, leren we over eten maar ook dat

bewegen er bijhoort! 

Zorg je dat je om om half 10 aanwezig bent als je komt?   En laat je het ook weten

als je niet komt, zeker op de maandag als we naar de Tweesprong gaan?

We gaan er met elkaar weer een gezellige week van maken.

Groetjes van Judith, Asmae, Wendy en Melissa

Maandag 25 februari 

Panda's en Koala's  gaan zwemmen

Vandaag zwemmen in de Tweesprong !

Vergeet je zwemspullen niet!  Graag om half 10 aanwezig!

 

Chillen op je billen

Na het zwemmen lekker chillen met filmpje en zakje chips.

 

Dinsdag 26 februari 

Mini sandwich met komkommer en zalm

Leuke mini brood stapeltjes met komkommer, zalm en zuivelspread!

 

Boter, kaas en eieren renspel

Een heel bekend Hollands spelletje waarbij je dit keer niet pen en papier

gebruikt maar je benen! Rennen maar! Wie is het snelste?
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Woensdag 27 februari 

Creatief met fruit

We gaan lekker met fruit creaties maken.  Je mag zelf je eigen figuren leggen

en daarna lekker opeten.

 

H0ckey workshop

In de middag gaan we een hockey workshop volgen.

Met de groep sportief bezig zijn.

 

Donderdag 28 februari 

Eten en drinken 8+: Heel Holland Prakt: We maken er een potje van!

Stamppot is typisch Nederlands. Heb jij het al eens gemaakt? Eerst alles

koken, lekker even stampen en smullen maar! 

 

Sport en spel 4-12 jaar: Boter, kaas en eieren renspel

Een heel bekend Hollands spelletje waarbij je dit keer niet pen en papier

gebruikt maar je benen! Rennen maar! Wie is het snelste?

 

Vrijdag 01 maart 

 Restaurant organiseren

Wij gaan vandaag  genieten van het heerlijke eten wat we klaarmaken? We

zijn eventjes een heus restaurant! 
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Vrijdag 01 maart 

Menubord

Op ons zelfgemaakte menubord kunnen we zien wat er allemaal op de

planning staat. Heel handig! 

 

 DIY Foodvlogs

Wie wordt de nieuwe Enzo Knol of Shane Kluivert? We gaan een foodvlog

maken van ons restaurant
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