Maandag 11-07-22
De eerste dag van een spannend zes weken avontuur. De dag gaan we relaxed
starten met het verven van tasjes. Daarnaast aan we een start maken van onze
eigen thema tafel. Ook gaan wij het levend
spelen.
Dinsdag 12-07-22
WATERDAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat is er nou leuker dan een dag vol spelen met water. Neem extra kleding
mee, want jullie gaan NAT worden. We starten met een watergevecht
waarbij we waterballonen en waterpistolen gaan gebruiken. Hebben jullie
ooit gehoord van waterpinata? Nee, nou we gaan een vuilniszak opvullen
met water, ophangen en jullie mogen met stokken deze om de buurt proberen te laten
knappen. De winnaar? Die wordt KLETSNAT!
Woensdag 13-07-22
Vandaag gaan wij lekker relaxen met de busjes, want wij gaan naar
het natuurpark Speeldernis. In dit bos gaan wij diep op avontuur en
het bos ontdekken.
Donderdag 14-07-22
Roep al je Picasso talent maar op, want wij gaan vandaag stoeptegels
verven. Je mag je eigen kunstwerk ervan maken dus schud je handjes
maar los. Na onze lange focus mogen we een beetje bewegen. Wij
gaan namelijk sponstikkertje spelen. PAS OP DAT JE NIET GETIKT
WORDT, ANDERS WORD JE KLETSNAT! Zorg je ervoor dat je extra
kleding meeneemt?
Vrijdag 15-07-22
Hou jij van bellenblazen? Zoja, dan is het vandaag je geluksdag, want wij gaan bellenblazen
maken. Om de laatste dag van de eerste week rustig af te sluiten, gaan wij lekker in een
speeltuintje picknicken met lekkere hapjes.

Maandag 18-07-22
Wie houdt er nou niet van planten en bloemen . Nou wij gaan
vandaag de bloemenboer bezoeken. Dus zorg ervoor dat je stevige
wandelschoenen aantrekt. Wij gaan namelijk lekker genieten van
plantjes en bloemetjes.
Dinsdag 19-07-22
Zorg ervoor dat je lekker zittende kleding aanhebt. We doen verschillende activiteiten
buiten.
Woensdag 20-07-22
BAKDAG!
Vandaag gaan wij lekker verschillende gerechten maken, wat wij nu nog
niet verklappen. Dat is nog een verrassing.

Donderdag 21-07-22
BUSJES!
We gaan naar Gorzen in schiedam. Hier verblijven wij en wij gaan
ook met z’n alle lekker lunchen in dit speeltuin.
Vrijdag 22-07-22
NOG EEN BAKDAG!, maar vandaag gaan wij iets speciaals
bakken. Normaal mogen wij nooit zomaar koekjes maken. Maar
vandaag wordt er een uitzondering gemaakt.

Maandag 25-07-22
Vandaag gaan wij naar de bioscoop met z’n allen. Daarna gaan wij in een speeltuin spelen en
hier picknicken tijdens de lunch.
Dinsdag 26-07-22
Slaap de maandagavond goed op tijd. Wij gaan namelijk Run4sport spelen en
Zorg ervoor dat je ook lekker zittende kleding aanhebt.
Woensdag 27-07-22
Vandaag gaan wij gekleurde zandpotjes maken. Je krijt je eigen
potje, dus je mag helemaal losgaan met je creativiteit.

Donderdag 28-07-22
HOLY COLOR!
Misschien herkennen jullie dit nog wel van de afgelopen
zomervakantie. Dit vonden wij toen zo TOF om te doen.

Vrijdag 29-07-22
Jajaaa, de dag van de busjes is weer aangebroken. Dat
betekent dat wij een leuk tripje gaan maken naar
boerderij Lange pad in Rotterdam.

Maandag 01-08-22
Vandaag gaan wij naar Holywood. Nee, geen Amerika, wel een
boerderij. Dat betekent dat wij weer met de busjes weggaan.

Dinsdag 02-08-22
Vandaag is het niet nodig om stevige schoenen aan te trekken.
Sterker nog vandaag gaan wij helemaal geen schoenen
aantrekken. Wij gaan ‘blote voeten pad’ spelen.

Woensdag 03-08-22
Vandaag gaan wij naar Medison speeltuin. Hier gaan wij
ook lunchen.
Donderdag 04-08-22
Vandaag verdienen wij het om als echte Italianen de dag
door te brengen. Super speciaal, want wij gaan pizza’s
maken. Niks is lekkerder dan een zelfgemaakte pizza.

Vrijdag 05-08-22
Sleutelhangers maken. Ik weet het wel hoor, jullie hebben nog geen
sleutels die jullie moeten verzorgen en bewaren. Wel gaan jullie
vandaag een sleutelhanger maken en mogen jullie leren om deze niet
kwijt te raken. Dit is een training, zodat jullie later je sleutels hopelijk
nooit kwijtraken.

Maandag 08-08-22
Zelfportretten gaan wij maken vandaag. Je mag jezelf op je allermooist
maken vandaag.
Dinsdag 09-08-22
Zijn jullie klaar voor een boerenfeest??????? Vandaag is juf Marlieke
jarig. Dat betekent dat we heel veel leuks aan doen. Ook gaan wij zelf
ijsjes maken met z’n allen.
Woensdag 10-08-22
Voor vandaag hebben wij wat treurig nieuws. Wij nemen afscheid van juf Marlieke. Vandaag
is dit haar laatste dag en daarom juist moeten wij extra lief zijn voor onze juf. Geen leuk
nieuws betekent niet geen leuke dingen. Vandaag gaan wij naar de groenteboer. Ook gaan
wij zelf zaadjes planten en naar de heemtuin.

Donderdag 11-08-22
Doe je wandelschoenen aan, want vandaag gaan wij
te voet naar Balorig.

Vrijdag 12-08-22
BINGO!!!!!!!!!!!!!!!
Vandaag gaan wij een buitenbingo spelen. Hoe en wat gaan wij nog niet helemaal
verklappen.

Maandag 15-08-22
Waterpret!!!!!!!!!!!! Neem een handdoek en extra kleding mee, want vandaag gaan wij heel
veel buitenactiviteiten doen met water.

Dinsdag 16-08-22
Vandaag gaan wij naar ’t hof. Wat het programma voor ons wordt, is
nog een verrassing.

Woensdag 17-08-22
Vandaag gaan wij een tripje maken naar ‘beleef het en
eet het’. Hier gaan wij kijken naar groentes en wij mogen
die ook zelf plukken en eten.

Donderdag 18-08-22
Vandaag gaan wij naar ’t hof. Wat het programma voor ons wordt, is nog een verrassing.

Vrijdag 19-08-22
Luie dag met pyjama’s . De laatste dag van de vakantie
gaan wij goed uitrusten. Wij starten de dag met koken.
Jullie mogen vandaag beslissen wat wij gaan maken. Na
het eten gaan wij een film kijken en vergeet niet om in je
pyjama te komen!

