
 

Ik hou van Holland

26 apr. t/m 07 mei

Deze vakantie zal in het teken staan van ons eigen land. 

Ik hou van Holland, want wat zijn bijvoorbeeld echte Hollandse

etenswaren, hebben wij echt Hollandse bezienswaardigheden en

wat zijn bekende mensen/dieren hier in Holland?

Dit gaan we allemaal ontdekken deze vakantie.

Wij kijken ernaar uit jullie op een leuke manier kennis te gaan laten

maken met dingen van vroeger en nu in Holland!

Hollandse Grachtenpanden

Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel

grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden. Wij gaan

vandaag deze typische Hollandse huizen namaken. Het komt er vast

heel mooi uit te zien!

Hinkelen

Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun

kracht en snelheid te testen, wij doen het gewoon omdat het leuk is!

KONINGSDAG! Deze dag zijn wij gesloten.

 

Maandag 26 april 2021

Appelflappen

Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw.

Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

Dinsdag 27 april 2021

Woensdag 28 april 2021



 

Rood, wit en blauw

Dansen en bewegen doen we het liefste samen, want dat is

natuurlijk het allerleukste! In de kring spelen we spelletjes in rood, wit

en blauw! Speel je mee?

Gezonde fluffy pancakes

Deze pannenkoeken hebben een geheim ingrediënt wat heel

bijzonder is maar wel heel lekker smaakt.

Hollandse plaatjeszoektocht

Een speurtocht waarbij we bijvoorbeeld tulpen of stroopwafels

verzamelen. Dit klinkt misschien makkelijk maar het is iets lastiger

dan dat het lijkt. We proberen zoveel mogelijk goede antwoorden te

verzamelen met ons team!

Wuppies

Vroeger maakten we vele wuppies in allerlei kleuren. Het was echt

een rage eind jaren 70 en begin jaren 80. Ken jij de kleine zachte

knuffels? Soms zijn ze opeens, bijvoorbeeld tijdens een WK, weer

enorm populair. Nu kan jij een wuppie maken. Weet je al welke kleur

je gaat gebruiken?

 

Hollandse Meesters

Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh: allemaal

bekende Nederlandse schilders. Wij gaan ook prachtige

kunstwerken maken. Dit doen we op een hele bijzondere manier,

kom jij ook?

Donderdag 29 april 2021

Heel Holland prakt

Stamppot is typisch Nederlands. Heb jij het al eens gemaakt? Eerst

alles koken, lekker even stampen en smullen maar!

Vrijdag 30 april 2021



 

Oud Hollandse Spelen

Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens deze oude spelen. Deze spellen

worden al heel lang gespeeld, en het blijft leuk! Doe je ook mee?

Oranje-tompoucen

Wij bakken de allerlekkerste oranje-tompoucen. Leuk en lekker tijdens Koningsdag, een

spannende voetbalwedstrijd of gewoon zomaar omdat het kan..

Tunnel graven

Een stukje civiele techniek leren we vandaag. Civiele techniek zorgt er voor dat we goed en veilig

kunnen leven in Nederland. Graaf een tunnel door een zandberg. De veiligheid van de tunnel

wordt vooraf getest met een bol. De weg moet zo hellend zijn, dat een lichte bol van piepschuim

vanzelf en zonder te duwen van het begin naar het eind van de tunnel kan rollen.

Pimp je klomp

Als Nederland in het buitenland ergens om bekend staat dan zijn het wel klompen, kaas en

molens. Klompen gaan we van een andere look voorzien dan je al kent. We pimpen een houten

klomp!

 

Delfts blauwe tegeltjes

Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk om te maken. Er gebeurt iets magisch als je monochroom

werkt: elk tegeltje wordt anders en toch passen ze allemaal bij elkaar. Zelfs als je niet voor typisch

Delfts blauwe motieven kiest!

Link activiteit: https://online.doenkids.nl/activities/preview/372

Maandag 3 mei 2021

Oranje smoothie

De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gezonde sinaasappels. We maken een slurp

smoothie.

Dinsdag 4 mei 2021

Kriskras door Nederland

We gaan samen op zoek naar de rode, de oranje, de blauwe en de witte ballonnen en speuren

naar de bingoplaatjes op onze kaart. Wie heeft er als eerste bingo?



 

Maak je eigen rap!

Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan

in Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Nijntje

Dick Bruna, als je deze naam hoort denk je natuurlijk gelijk aan Nijntje! Het lieve en kleine konijntje,

hij mag zeker niet ontbreken in ons Hollandse activiteiten programma. Van klei, met naald en

draad aan de slag, met hout, gooi jullie creativiteit erin en maak jullie eigen Nijntje.

Oranje-soep

De kleur van ons Koningshuis: oranje! Dit wordt een heerlijk soepje. Met slechts een paar

ingrediënten maken we deze lekkere en gezonde pompoensoep.

Schrijf jouw naamgedicht

We gaan vanmiddag een acrostichon schrijven. Een wattes??? Ja, misschien heb je er nog nooit

van gehoord maar het Wilhelmus is bijvoorbeeld een heel beroemd acrostichon, een naamdicht.

Je maakt een gedicht met zinnen die beginnen met de letters van je eigen naam. Uitdaging hè?

Schijnende vuurtorens

Schepen weten dat ze bijna aan land zijn door het licht van de vuurtorens. Wij gaan onze eigen

vuurtoren knutsel maken die zelfs licht geeft!

Tulpenhapje

Het is lente en de bloemen staan in bloei! Maak deze leuke tulpen hapjes van wortel, komkommer

en meloen. Smikkel je mee?

 

Woensdag 5 mei 2021

Landverovertje

Pas op dat jouw land niet ingepikt wordt! Verklaar jij de oorlog aan je buurlanden en ben je aan

het einde van het spel een machtige bezitter van heel veel land? Ga de uitdaging aan.

Donderdag 6 mei 2021

Buskruit

Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Vrijdag 7 mei 2021



 

Stroopwafels bakken

Er zijn niet veel koekjes die Hollandser zijn dan stroopwafels. Wil je ze een keertje zelf bakken? Dat

kan!

Zo gaat de molen, de molen, de molen..

Een molentje is echt typisch Hollands. Om een lekker zomers molentje te maken gaan we rietjes

gebruiken. Ook ideaal voor een feestje of een leuke decoratie tijdens een zomerse BBQ.

 

The Voice of Holland

Zingen maakt blij! Wij gaan niet zomaar even iets zingen, nee we houden een talentenjacht! Net

als The Voice of Holland hebben we een echte jury en zingen we de sterren van de hemel!


