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Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talent.

Maar weten de kinderen welke talenten zij hebben of welke talenten

er in hun zitten?

Deze vakantie gaan we talenten zien, ontdekken en ontmoeten. Een

programma vol met talentactiviteiten, vandaar ook de naam:

TALENTEN PARADE!

___________________________________________________________

Deze vakantie is er ook een uitje ingepland op de volgende data:

Donderdag 28 april: Onder de Wieken, de Eendragt, Wereld op

Centrum, Kidsbuzz/Bastion in Numansdorp.

Dinsdag 3 mei: de Pijler, de Blieken, de Schelf, de Boomgaard in

Maasdam.

___________________________________________________________

week 1

Je eigen ik ontdekken. Wie ben je, wat past er bij jou, wat vind jij nou

echt leuk om te doen? In deze week gaan we voor dit alles op

onderzoek uit.

 

Jezelf ontdekken

Complimenten koffer

Het mooiste wat je kunt worden is JEZELF. Maar wat als jij bevestiging

nodig hebt d.m.v. complimenten? We gaan een eigen

complimenten koffer maken, waar we iedere dag een compliment

in kunnen stoppen.



 

We maken een slingertje, van jongens en van meisjes

Gezamenlijk maken we een lange slinger waar iedereen tussen

mag! Dat staat vast heel gezellig. Jij hoort hier toch ook bij?

This is ME!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb

je dan aan? Wat voor beroep heb je? Wat is jou talent? We maken

een versie van onszelf in de toekomst.

KinderKletspraat

Misschien wel het meest bekende klets-spelletje onder

volwassenen, Kletspraat. Een pot vol met verschillende vragen om

te ontdekken of er nog dingen zijn die jij niet wist van je vrienden

en/of vriendinnen. Deze week gaan we dit spel spelen onder het

genot van lekkere hapjes, een kindproof borreltje, en DE Kletspot

vragen, alleen dan voor kinderen.

TalentenBingoTijd Geluidenspel

Een variatie op het bekende dierengeluidenspel. Maak samen met

de kinderen een bak vol met verschillende talenten erin. De kinderen

grabbelen, pakken een talent en gaan zich verstoppen. Zet een

wekker op 15 minuten. De zoeker heeft een lijst waar hij/zij alle

geluiden moet vinden. Als de zoeker roept: Roep je talent!, mogen

alle talenten hun geluid maken. Wordt jij gevonden binnen de tijd

van 15 min? En wie vind de meeste talenten?

De weg naar ....

Een estafette waarbij er een parcours is gemaakt van vele obstakels, want je bereikt niet

zomaar je eigen top. Een sensory path, de weg naar jou toekomst met JOUW talenten.

week 2

Sport Clinic

Sporten is goed en gezond voor iedereen. Willen jullie weten wat deze activiteit inhoud? Vraag

het na bij de pedagogisch medewerkster(s) van jullie eigen locatie om erachter te komen wat

zij in petto hebben voor de kinderen.

 

Talenten Parade

Show de emotie

Trek een kaart met een emotie erop. Wat brengt deze emotie bij je naar boven? Ga in een kring

staan, om de beurt tonen jullie met je gezicht emotie van jouw kaart. Raden de andere

kinderen welke emotie jij hebt? Vervolgens stop je alle kaarten terug in de pot, even husselen

en je pakt opnieuw een kaart en vorm je een duo. De emoties die je op dat moment hebt, laat

je samen in ''beeld'' zien. Worden deze dan ook geraden?



 

Beeldende vormgeving

Kunst op het doek, op papier, op de muur. Kunst met stiften, potloden, pennen, verfsoorten, met

klei of krijt. Er zijn zoveel verschillende soorten kunst, het bestaat niet meer uit alleen maar een

Van Gogh, Mondriaan of Picasso. Ontdek wat er bij je past en vind hierbij de kunstenaar in jezelf

op jouw eigen manier.

Expressieve dans

Heb je bij dansers wel eens gelet op de uitdrukking van hun gezicht. Zij willen je met hun dans

iets vertellen, lukt dit jou ook?

DansClinic

Er bestaan vele soorten dans, hip-hop, modern, ballet, jazz, breakdance, maar ook (de zeer

populaire) tik-tok dansjes. En dansen kan je heel goed leren, dus gooi de voetjes van de vloer

en doe mee aan een leuke dansclinic. (voor meer informatie over deze clinic kunt u navraag

doen bij de pedagogisch medewerksters van de groep)

Zang en Muziek

SHOW YOUR TALENT

YEAH! Wauw, wat zijn wij trots op jullie eigen talenten, maar misschien heb jij wel een nieuw

talent gevonden die alleen wij nog maar hebben mogen bewonderen. Dit wil jij natuurlijk dol

graag aan je ouders/broertjes of zusjes laten zien. Daarom houden we aan het eind van de

week een: OPEN PODIUM (locatie) Jullie zijn allemaal van harte welkom samen met je ouders,

om te komen kijken, maar jullie mogen ook zeker een optreden geven.

 


