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VakantieZotheid herfstvakantie
Dez e vakantie hebben wij weer leuke activiteiten klaar staan. Samen met de kinderen hebben we
besproken welke activiteiten z e op het VakantieZotheid programma willen hebben. Zo ontstaat
een mix van creatief, sportief, natuur en z elfs koken. Uiteraard is er ook ruimte voor spontane
activiteiten en vrij spel.

Het wordt weer een super gez ellige vakantie.

Maandag 24 oktober

Wasknijpers ontwijken
Knijp, knijp, wasknijper! Zorg dat je z e kwijt raakt en win het spel!

Wasknijper waanz in
Wasknijpers gebruik je natuurlijk om de was op te hangen maar nu dus mooi niet!
We spelen er estafette mee, gaan ermee gooien en doen allemaal
behendigheidstestjes. Actief aan de slag dus!

Maak z elf regen!
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met dez e z elfgemaakte regenkoker kun je het
geluid van regen namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!

Herfstpoppetjes
We combineren het spelen in de natuur met creatief bez ig z ijn en we gaan vervolgens
ook nog eens een spel bedenken met onz e creaties. Heb je thuis nog wat toiletrollen
gespaard? Altijd welkom!

Appelflappen
Appels horen bij de herfst en daarom gaan we vandaag appelflappen maken.

Dinsdag 25 oktober

De wondere wereld van het weer
Speel dez e weertastische drama-spelletjes z oals 'het buienspel', 'simuleer het weer'
of 'het weer reactiespel'. Kies één van drie spelletjes of doe z e allemaal. Toch
bijz onder? Het weer is een wonder!

Herfstlampion
Dez e gez ellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok hangen, maar ook
neerz etten als sfeervol windlicht.

piz z a bonbons
Vandaag gaan we heerlijke piz z a bonbons maken. Nadat z e in de oven z ijn
geweest, kunnen we z e lekker opsmikkelen.
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Woensdag 26 oktober

Bosdag
Vandaag is het een echte bosdag. In de herfst is het bos op z 'n mooist. De
bladeren dwarrelen naar beneden en de wind waait door je haren. Naast een
wandeling om door het bos om materialen te verz amelen om mee te knutselen,
gaan we lekker spelen in de speeltuin.

Bosz oektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een
ʻhamsteraar” of een “verz amelaar .̓ Aan de hand van een z oekkaart gaan we de
natuur verkennen.

Donderdag 27 oktober

Samenwerken!
Ben jij goed in samenwerken? We spelen verschillende spelletjes die alleen goed lukken
als je samenwerkt.

Gymz aal
Ook in dez e vakantie gaan we naar de gymz aal. Daar z ullen we allemaal
verschillende balspelletjes doen. Van "krabbenvoetbal" tot "alle ballen
verz amelen".

creatief met glasverf
Met glasverf ga je een mooi schilderij maken, die je thuis op je slaapkamerraam kan
plakken.

Uilenkoekjes
Gewoon even heel goed opletten hoe je je koekje vormgee� en voordat je het weet
heb je koekdeeg omgetoverd tot fantastische uiltjes. Leuk om te z ien en nog lekker
ook!

Vrijdag 28 oktober

Hans en Grietje
Vandaag gaan we gez ellig met z 'n allen naar Hans en Grietje. Lekker spelen maar!

 


