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natuur en techniek
Beste ouder(s), verz orger(s) en kinderen,

We z ijn weer begonnen na een weekje schoolvakantie. Tijdens onz e activiteiten werken we met
een thema. Om dez e goed tot z ijn recht te laten komen maken we voortaan een programma
van vakantie tot vakantie.

Elke periode organiseren we verschillende activiteiten voor de kinderen van 4-5 jaar en voor de
kinderen van 6-12 jaar. Uiteraard mogen de kinderen in overleg van activiteit wisselen. Is een
activiteit goed verlopen of populair bij de kinderen, dan kan het z ijn dat dez e vaker wordt
gedaan. Wij streven ernaar elke periode verschillende soorten activiteiten aan te bieden; natuur,
sport, proefjes, uitstapjes, etc.

Natuurlijk bieden we de kinderen ook regelmatig een vrije middag aan waarop z e z elf hun ding
kunnen doen, z oals knutselen, spelletjes of dergelijke. Het is ook een eigen keus om aan de
activiteiten mee te doen. We proberen de kinderen wel te stimuleren om mee te doen door
steeds een aantal kinderen activiteiten te laten kiez en die hun leuk lijken.

Dez e periode hebben we een aantal kinderen van de groep boven een aantal activiteiten uit
laten z oeken. Hier hebben we het thema natuur en techniek aan gekoppeld. We gaan hier lekker
mee aan de slag.

BIJZONDERHEDEN

Op 7 april is het Goede Vrijdag en z ijn de kinderen vrij van school.

Op 10 april is het Tweede Paasdag en z ijn de kinderen vrij. Er is dan ook GEEN BSO.

Hee� u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via de Eigen&Wijz er
Ouderapp of persoonlijk bij het ophalen van uw kind(eren).

Activiteiten worden gedaan onder voorbehoud van weersomstandigheden, personele bez etting
en eventueel onvoorz iene omstandigheden.

Groetjes juf Annemarie, Senna en Annet

Een aantal activiteiten die de kinderen hebben gekoz en en aan bod komen z ijn:
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Gez onde stroopwafels bakken
Wat ruiken die z elfgebakken stroopwafels lekker! We maken z e z elf met onder andere
havermeel, dadelstroop en appelstroop. Ze z ijn écht heerlijk (en gez ond).

Mini astronautentraining
Om naar de maan te kunnen vliegen moeten we eerst trainen als astronaut.
Doorsta jij de training en vlieg jij wellicht mee naar de maan?

Grondig experiment
We gaan lekker naar buiten en ontdekken wat er allemaal in de grond z it! Hier
doen we proefjes mee: wat gebeurt er bijvoorbeeld als we er water bij doen?

Meteorieteninslag
Soms komen er grote brokken 'puin' vanuit de ruimte op de aarde: meteorieten.
Als dez e landen laten z e grote kraters na. We gaan proberen z o'n krater na te
maken!

Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? We gaan aan de slag met buiz en, flessen,
gootjes, schroeven en takken om z elf een waterbaan te maken. Klinkt cool? Dat is
het ook ;-)

Sciencescenes
Lachen in het lab! We leren tegelijkertijd de veiligheidssymbolen uit het
laboratorium.

Superman hamburger
De hamburgers die wij gaan maken z ijn niet alleen heel lekker, wie weet krijg je er
superpower van. We toveren z e namelijk om tot Superman hamburgers!

 


