Locatie: kindcentrum PWA
Mobiel: 06-50596311
Datum: 27-12-2021 t/m 7-1-2022
Thema: kunst & kitsch

WIST U DAT……
De kerstvakantie van 27 december tot en met 7 januari is.
Het thema kunst en kitsch is.
Uw kind voor 09:30 aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in verband met het
programma. Tenzij dit anders is aangegeven.
Is uw kind allergisch? Zorg ervoor dat medicijnen aanwezig zijn.
De kinderen iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moeten nemen.
De kinderen door buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP geef kleding mee wat vies
mag worden, kaplaarzen (schoenen) en eventueel regenkleding.
Wij water/ thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen.
Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantieopvang komt. U kunt
hiervoor ouderportaal gebruiken.
U uw kind moet afmelden via het ouderportaal.
Ruildagen en extra opvang dagen in kan dienen in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10
werkdagen van te voren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is.
De foto’s van de vakantieopvang op klasbord komt, bij de desbetreffende groep van uw
kind. De code kunt u opvragen bij een van onze medewerkers.
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Het thema van de kerstvakantie is: kunst en kitsch. Wij nemen jullie mee door verschillende
kunstvormen. Tijdens deze vakantie leren wij van alles over de verschillende kunstvormen.
Week 1:
Maandag 27 december
Wij beginnen de vakantie met een dansles voor de kinderen van 7+. Verder
gaan wij de
vogels verwennen met iets lekkers.
Dinsdag 28 december
Omdat het koud is buiten gaan wij gezellig met de kinderen winterkoekjes
bakken en spelen we winterbingo. Daarnaast maken wij met de kinderen een
schilderijlijst waarin wij onze kunstwerken kunnen bewaren, zodat wij een
mooi museum hebben aan het eind van de vakantie.
Woensdag 29 december
Als corona het toelaat maken wij met alle kinderen een uitstapje
naar Villa zebra, zo niet bezoeken wij een digitaal museum.
Daarnaast gaan wij een kunstwerk maken door middel van rietjes
en maken we mooie winterstukjes.
Donderdag 30 december
De kinderen van 4 tot 7 jaar maken met de juf/ meester een grote wensboom
waarna de 7+ kinderen hun wenskaarten erin kunnen hangen. In de middag
maken alle kinderen hun eigen mooie winterlandschap.
Vrijdag 31 december
Vandaag maken wij onze eigen vuurwerk door middel van wasco.
Ook bakken wij heerlijke oliebollen die we daarna zelf op kunnen
smullen.

Week 2:
Maandag 3 januari
Omdat ons thema ook kitsch is gebruiken wij plasticflessen om mooie
sneeuwvlokken en sterren maken. Zodat de vogels kunnen
overwinteren maken wij vogelhuisjes van melkpakken.
Dinsdag 4 januari
Als corona het toelaat gaan wij met de kinderen van 4 tot 7 jaar
een uitstapje maken naar Jeugdstad. In de middag doen wij een
proefje met skittles.
Woensdag 5 januari
Vandaag gaan wij mooie kunst maken, wij maken niet alleen beeldjes van
klei maar gebruiken ook doppen om mooie schilderijen te maken.
Donderdag 6 januari
Alle kunst die de kinderen de afgelopen tijd hebben gemaakt wordt
tentoongesteld door de 7+ kinderen door middel van een korte film die
de ouders achteraf te zien krijgen. Daarnaast komen alle kinderen aan
de beurt voor een fotospeurtocht door de school. In de middag maken
wij een mooi mozaïekwerk.
Vrijdag 7 januari
Vandaag maken de 7+ kinderen zelf een poppenkastvoorstelling die ze voor de andere
kinderen kunnen opvoeren. In de middag gaan de kinderen mooie stoepkrijtkunst maken op
ons schoolplein.

