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Voorjaarsvakantie groep paars
Het is weer tijd voor de voorjaarsvakantie! 

Pak je muzieksleutel en open de muzikale poorten naar de muziekfabriek; een plek waar
alle instrumenten tot leven komen. Daar zit muziek in! Beklim de pianoladder, balanceer
over de notenbalk, pak je gitaar erbij en rock jezelf door de verschillende kamers van de
fabriek. Hoeveel noten heb jij op je zang? Ga snel aan de slag met dit swingende thema.
Klinkt dat jou niet als muziek in de oren?

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 �jn
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 �ets. Kijk goed in het
programma. Als dit het geval is staat dit namelijk in oranje dikgedrukte letters onder de
acti�teit vermeld.

 

In de vakantie gebruiken groep paars het volgende telefoonnummers:

0614876815

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 voorjaarsvakantie van!
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Maandag 27 februari
Muzieknotenkoekjes maken
Vandaag bakken we onze eigen notenkoekjes in de vorm van muzieknoten en
muziekinstrumenten!

Stopdans
In de middag gooien we de heupen los tijdens de stopdans! Dans gezellig met
elkaar maar sta zo stil als een standbeeld zodra de muziek stopt!

Dinsdag 28 februari
Zwemmen
Vergeet vandaag je zwembroek en badpak niet! Op de �ets gaan we naar het
zwembad om daar lekker te zwemmen!
Let op! meenemen: Fiets, zwemkleding, handdoek, rugtas, lege broodtrommel en
bidon

Woensdag 1 maart
Avonturia de vogelkelder
Ontdek de wereld van Professor Das. Professor Das hee� in Mappa Mundia al zijn exotica
en naturalia verzameld. Zoek naar mooie vondsten in de zandopgra�ng en bewonder
bijzondere dieren.

Donderdag 2 maart
Yoga op muziek!
We beginnen de ochtend helemaal uitgerust. We krijgen namelijk een yogales op
muziek! Doe kleding aan waar je goed in kan bewegen!

Schilderen op muziek
Zet de muziek maar aan en doe je ogen dicht... luister naar het ritme van de
muziek. Wat hoor je? En wat kun je allemaal schilderen op dit ritme? Gaat
het ritme snel of langzaam? Dit gaan we vandaag oefenen.

Vrijdag 3 maart
Mondharmonica maken
Weet je wat een mondharmonica is? Het is een klein instrument waar je
ontzettend veel geluid mee kunt maken. Wij maken ze vandaag zelf!

Maak je instrument!
Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt maken?! Wat dacht
je een pan�uit van rietjes? Of een blikken banjo?! Op deze manier knutsel je
zo een heel orkest bij elkaar!
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Muziekbingo
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden er liedjes gedraaid!
Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

 


