
Voorjaarsvakantie de Blieken
25 februari tot en met 01 maart

Kom gezellig naar de Blieken tijdens de
voorjaarsvakantie. We hebben allerlei leuke
activiteiten op het programma!

Maandag 25 februari

Bloesem Bomen

Een boom vol met bloesemknopjes
maken we door eens flink te blazen.
Neem een rietje, wat verf en papier en
blaas de mooiste takken. 

Chocodip appelschijfjes

Lekker dippen met die appeltjes!
Mmmmmm, gezond en lekker gaat
prima samen. We maken
appelschijfjes met chocodip!

Dinsdag 26 februari

Pauw: verven met je handen

Een pauw heeft schitterende kleuren.
Het allermooiste is dit te zien wanneer
de pauw zijn veren opzet. Eigenlijk
gebeurt dat vooral wanneer een
mannetjes pauw indruk wil maken op
een vrouwtjes pauw. Wij maken met
onze handen een pauw die zo prachtig
is dat alle andere pauwen er meteen
verliefd op kunnen worden!

Caribisch dramaspel

Wat een emoties komen er te pas bij
het vieren van carnaval. Wij maken er
een drama oefening van!

Kinderchampagne maken

We gaan op sjiek vandaag en maken
onze eigen kinderchampagne!
Compleet met echte bubbeltjes, in een
mooi champagneglas. Proost!

Woensdag 27 februari

Voorjaarsboeket vouwen en knippen

Vouw een groen blaadje tot een
heerlijk veldje met mooie
voorjaarsbloemen. Je kunt ze bijna
ruiken!

10 tellen in de rimboe

Een spannende combinatie tussen
tikken en verstoppen! Hoe minder
tellen er over blijven, hoe sneller je
moet lopen.

Donderdag 28 februari

Ik heb een muntje in mijn hand

Wie heeft het muntje nou? Jij mag
raden!

Vandaag eten we Nasi

Nasi

Vandaag eten we eens iets anders als
een boterham. We gaan nasi maken!
Lekker met een eitje en misschien wel
wat kroepoek...
Iedereen mag mee helpen in de
keuken.

Vrijdag 1 maart

Transformatie vlinders

Na een rups komt er een .... vlinder!
Wij maken ze zelf, je ziet een vlinder
komen met prachtige kleuren!

Wat gaan we eten? Klei het zelf!

Als je zelf mag kiezen wat je eet, wat
wordt het dan? Een bord vol patat? Of
kies je voor lekker fruit? Je mag zelf
een ijsje maken, of een overheerlijke
taart. Of je vult een bord met je
favoriete gerecht! Dit keer eet je het
niet op maar maak je het van klei!

Regenboogpapier

Regenbogen zijn één van de meest
mooie natuurverschijnselen. Je ziet ze
in de lucht als het net regent of net
heeft geregend en de zon schijnt. De
regendruppels worden dan door de
zon gereflecteerd en maken de meest
mooie kleuren in de lucht. Heb jij wel
eens een regenboog gezien? In deze
activiteit gaan we zelf een regenboog
maken op een bijzondere manier.


