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Groep: De Flamingo’s
De herfstvakantie is er weer. We hebben weer allerlei leuke activiteiten voor
onze Flamingo’s bedacht. Deze vakantie verdelen we de groep in de oudste
en jongste Flamingo’s in verband met passende activiteiten. We zouden het
fijn vinden als de kinderen uiterlijk rond 09:30 uur op locatie zijn.

Maandag 18 oktober
Doe je sportkleding aan want vandaag wordt een sportieve dag. We
gaan namelijk kickboksen en GEO Cachen. We verdelen de groep in
oudste flamingo’s en jongste flamingo’s. De oudste flamingo’s
beginnen met kickboksen en gaan vervolgens GEO Cachen op de fiets.
De jongste flamingo’s gaan eerst lopend GEO Cachen en vervolgens
kickboksen.
Meenemen: Fiets, broodtrommel en bidon.

Dinsdag 19 oktober
Trek je oudste schoenen en kleding aan. We gaan vandaag met de jongste en oudste
flamingo’s naar het klauterwoud op de fiets. De jongste Flamingo’s gaan hutten bouwen en
de oudste flamingo’s gaan levend stratego spelen. Heb jij er al zin in? Wij wel!
Meenemen: Fiets, broodtrommel en bidon.

Woensdag 20 oktober
Hebben jullie al eens gehoord van Happy Stones?
Zullen we dit vandaag gaan maken en daarna verstoppen in ’t
Hof?
Zo maken wij andere mensen ook happy als ze jouw mooie
versierde happy stone hebben gevonden!
We sluiten de dag af met een picknick in de natuur.

Donderdag 21 oktober
Vandaag hebben we een druk programma. We beginnen
de dag met het Zweedse ren spel. In de middag gaan we
met de busjes naar fossielen, dinosaurussen en skeletten
kijken. We zullen veel te weten komen over al dit soort
dingen in het natuurhistorische museum in Rotterdam.
Dit uitstapje gaan we met alle groepen van de
vakantieopvang doen.
Meenemen: rugzak, broodtrommel en bidon.
Graag voor 09:30 uur op locatie zijn.

Vrijdag 22 oktober
Het is alweer de laatste dag van de herfstvakantie.
’s Ochtends gaan we escape room spelen, wie ontrafelt
de puzzels als eerst?
Vanmiddag gaan we naar het Beatrixpark op de fiets om
te gaan magneetvissen.
Meenemen: fiets, broodtrommel en bidon.

