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Regenboog express
Deze week gooien wij alle stress even opzij en duiken in de Regenboog express. Wij maken
een �eurige reis van kleuren, geuren en smaken.

Maandag 27 februari
Natuurlijke windgong
We combineren de natuur met onze creati�teit en zo zorgen we voor vrolijk
geluid. Als het een beetje waait, maakt de natuur zelf de muziek!

Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een regenboog te
zien. Weet jij welke kleuren er in een regenboog horen?

Maak je eigen Fidget toy
Ook zo gek van Fidget toys?! Maak dan nu je eigen variant uit deze
makkelijke acti�teiten. Binnen 10 minuten heb jij je zelfgemaakte Fidget
toy, spelen maar!

Dinsdag 28 februari
Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog
nooit eerder gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen smaken?

Dromenvangers
Gebruik je fantasie om je eigen dromenvanger te maken! Waar zou jij hem
op willen hangen?

Alle ballonnen verzamelen!
Bij ballonnen denken de meesten aan versiering voor feestjes. Maar wist je
dat je met ballonnen ook hele leuke spelletjes kunt doen?! Wij hebben een
aantal super leuke en gevarieerde spellen voor je uitgeschreven. Doe je
mee?

Woensdag 1 maart
Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let
wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Bios
In de middag maken wij van de grote hal een echte bioscoop en gaan wij een
�lm kijken met popcorn natuurlijk.
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Donderdag 2 maart
Gezonde slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en veel
gezonder dan de variant van de ijssalon of de kermis. Maak de drankjes af
met een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en lekker drankje.

Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er in knijpen en het voelt lekker zacht. Als je
stress hebt werkt het rustgevend. Doe je mee?

Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie staat als eerste
op de goede lijn?

Vrijdag 3 maart
Crazy Spring paradijs
De kinderen van 7 tot 12 jaar gaan weg met de busjes van Un1ek. LET OP:
om 10:00 worden de kinderen opgehaald en we verwachten om 16:00 weer
terug te zijn.

Yoga
Met juf Madeleine gaan de kinderen van 4 tot 7 jaar helemaal zen worden
met een yoga les

Stippenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op
keukenpapier.

 


