
27 februari t/m 03 maart

IKC De Kindertuin BSO

Nieuw programma
Maandag 27 februari
Uitje naar 'het Geertje' de Geitenboerderij
Vandaag gaan de kinderen naar Zoeterwoude met de busjes. Zijn gaan naar de
Geitenboerderij. Daar kunnen zij kleine geitjes de �es geven, grote geiten bix van hun hand
laten eten en daarnaast zijn er nog heel veel leuke acti�teiten op het terrein van de boer.
Trek kleren aan die �es mogen worden zodat de kinderen op ontdekking kunnen.

Dinsdag 28 februari
Sleutel hanger maken
We gaan een stoere sleutelhanger maken met allerlei materialen.

Sleutelhanger maken
Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere sleutelhanger! Leuk om cadeau te doen
of om aan je �etssleutel te hangen.

Woensdag 1 maart
Artistiek uitje naar het Stedelijk museum in Schiedam
We gaan vandaag naar het Stedelijk museum in Schiedam. Hier krijgen we een rondleiding
en daarna mogen we in het atelier van het museum een eigen kunstwerk maken.

Donderdag 2 maart
Deze dag gaan de oudere en jongere kinderen apart acti�teiten doen.
De jongere kinderen gaan op avontuur bij de Kindertuin. Welke beestjes leven er in onze
tuin? Kunnen we alle beestjes �nden die op ons formulier staan? De oudere kinderen gaan
op pad en gaan in de ochtend op avontuur bij Avonturis, op het droge, en in de middag een
duik nemen, in het natte, bij zwembad Dol�jn.

Foto scavenger hunt: natuur
Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht! Hierdoor ontdekken we
de natuur op een hele bijzondere én leuke manier. We gaan namelijk op zoek naar
de foto's die een ander uit de groep gemaakt hee�! Spannend...

Tuinsafari
Is het je wel eens opgevallen hoeveel dieren je buiten tegenkomt?! We gaan op
tuinsafari! Op zoek naar alles wat kruipt, vliegt, loopt, �addert, zoemt, piept en
zingt.

Vrijdag 3 maart
veel erop uit!
Vandaag gaan we in de ochtend naar de buitenspeeltuin en in de middag spelen we oud
hollandse spelletjes.

 


