Vakantieopvang Holy op bezoek in het sprookjesbos!
Locatie De Ark
Groep geel
Het is weer tijd voor de herfstvakantie!
Tijdens deze vakantie gaat groep geel op bezoek in het sprookjesbos! We doen deze week
allemaal activiteiten die te maken hebben met sprookjes! Zo maken we bijvoorbeeld onze
eigen kroontjes, gaan we op zoek naar het glazen muiltje van Assepoester, bakken we
koekjes voor de grootmoeder van Roodkapje en spelen we het spiegelspel!
Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening te
houden met de volgende dingen:
- Zorg dat uw kind voor 09:30 binnen is. De programma’s starten op dit tijdstip en
het is fijn als alle kinderen vanaf het eerste moment mee kunnen doen!
- Geef altijd een extra set kleding mee.
- Soms moet uw kind iets meenemen bijvoorbeeld een rugzak of een fiets. Kijk goed
in het programma. Als dit het geval is staat dit namelijk in oranje dikgedrukte
letters onder de activiteit vermeld.
In de vakantie gebruiken groep geel het volgende telefoonnummer:
- 0650092834
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar mocht dat
zo zijn dat wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerkers in de
ochtend als u uw kind(eren) komt brengen.
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een leuke herfstvakantie van!

Maandag 18 oktober
In sprookjes komt er vaak een prins, prinses, koning of koningin voorbij!
Vandaag gaan we onszelf omtoveren tot echte prins of prinses! In de
ochtend maken we onze eigen mooie kroon of tiara! In de middag gaan
we het sprookjes estafette spel doen!
Ochtend: Maak je eigen kroon of tiara!
Middag: Sprookjes estafette spel.
Dinsdag 19 oktober
Ken jij roodkapje nog? Zij bakte graag koekjes voor haar grootmoeder! Vandaag beginnen we de
dag met het bakken van lekkere koekjes! In de middag gaan we op zoek naar het glazen muiltje
van Assepoester tijdens een speurtocht!
Ochtend: Koekjes bakken.
Middag: Speurtocht: op zoek naar het glazen muiltje van Assepoester.
Woensdag 20 oktober
Vandaag gaan we op pad met de busjes! We gaan lekker spelen in natuurspeeltuin Avonturis in
Maassluis! Neem voor de zekerheid een extra set kleding mee! Het kan hier namelijk soms een
beetje modderig zijn.
Ochtend & middag: Spelen in Avonturis.
Donderdag 21 oktober
Spiegeltje spiegeltjes aan de wand wie is de mooiste van het land? Dat
vroeg de heks in het sprookje sneeuwwitje altijd aan haar spiegel!
Vandaag maak je je eigen mooie spiegel! In de middag doen we het
spiegelspel!
Ochtend: Maak je eigen spiegel.
Middag: Het spiegelspel!
Vrijdag 22 oktober
Maak deze ochtend een mooi beeldje van klei! In de ochtend kijken we een sprookjesfilm op het
grote scherm en drinken we warme chocolademelk.
Ochtend: Een beeld maken van klei.
Middag: Sprookjesfilm kijken met warme chocolademelk.

