Zomervakantie week 1

Maandag
25-7

Dinsdag
26-7

Vandaag hebben we een zon, zee strand party. We gaan lekkere hapjes
maken en mocktails. Het wordt een echt zomerfeestje.
Vandaag hebben we een superleuke opdracht over de hele wereld.
Wat weet jij allemaal over de verschillende landen? Vandaag komen
we erachter.
Vandaag moeten we Kapitein Grijsbaard helpen met het zoeken van
een schat. We krijgen spannende opdrachten om de flessenpost en de
schatkaart te vinden. Help jij mee om de schat op tijd in handen te
krijgen?
Verder hebben we vandaag een afscheidsfeestje van juf Saqi. Het is
vandaag namelijk haar laatste dag, dus we gaan haar goed verwennen.

Woensdag
27-7

Vandaag gaan we een zomerstrip maken. Jullie gaan zelf een verhaal
verzinnen, tekenen en voorlezen aan de andere kinderen. Wij zijn
benieuwd naar jullie strips.
Verder gaan we vandaag naar de gymzaal om een super leuk spel te
doen. Het is een soort van verstoppertje, maar dan net anders.

Donderdag
28-7

Vandaag gaan we gezonde pizza’s maken. We gaan verschillende
smaken van over de hele wereld proberen. Wat vind je lekker en wat
niet?? Laat je smaakpapillen maar werken!
Ook gaan we vandaag werken in een moestuin. We gaan zelf plantjes
planten en voor de planten zorgen. Wij hopen dat jullie ook groene
vingers hebben, want wij hebben jullie hulp hard nodig.

Vrijdag
29-7

Vandaag hebben we een zonnige challenge voor jullie. We hebben
allemaal verschillende opdrachten die te maken hebben met het
thema zomer. Het gaat een super zonnige dag worden!
Verder gaan we vandaag een theatervoorstelling maken die we gaan
uitvoeren voor de andere groepen. Heb je thuis nog materiaal om
decor te maken of kostuums, neem gerust mee!

Zomervakantie week 2

Maandag
1-8

Dinsdag
2-8

Vandaag kruipen we in de huid van een ontdekkingsreiziger. We gaan
de wereld op een andere manier ontdekken door veel te gekke
opdrachten te doen. Wat voor nieuws ga jij vandaag allemaal leren?
Ook gaan we vandaag kleren vouwen van papier om zo ons eigen
poppetje te maken. Wie kan het beste zichzelf namaken?
We gaan vandaag ontspannen met een jungle yoga. Samen met een
walvis en een tijger gaan we ontdekken wat yoga is en hoe je dat kan
doen. Heerlijk ontspannen!
Vanmiddag gaan we bij het Hugo picknicken. Daarna mogen jullie
lekker spelen in de speeltuin en gaan we daar leuke spelletjes doen.

Woensdag
3-8

Vandaag hebben we een super leuke challenge. We krijgen namelijk
heel de dag gekke en wilde foto opdrachten. Wie kan er de leukste foto
maken?
Verder gaan we vandaag ontdekken waar je allemaal muziek mee kan
maken en gaan we een eigen liedje maken. Laat je muzikaliteit werken
en laat een coole song ontstaan.

Donderdag
4-8

Vandaag gaan we opdrachten doen die te maken hebben met Afrika.
We gaan zoveel mogelijk stappen zetten om te kijken of we lopend
naar Afrika kunnen. Help jij mee?
Verder gaan we gebarentaal leren vandaag. We gaan leren tellen en
we gaan leren hoe je verschillende groentes en fruit moet gebaren.

Vrijdag
5-8

Vandaag gaan we verschillende sportspellen doen. Bij mooi weer gaan
we dit doen met water, dus neem voor de zekerheid droge kleren en
een handdoek mee. Het kan namelijk zijn dat je super nat wordt.
Ook gaan we vandaag een speurtocht doen in de wijk. Kan jij de route
ontcijferen en de schat vinden?

Zomervakantie week 3

Maandag
8-8

Dinsdag
9-8

Vandaag gaan we in het echt gamen. We gaan live Angry birds, pacman
en Mario kart spelen.
Vandaag hebben we ook een justdancebattle. Wie heeft er losse
heupen en kan het dansje het beste nadoen?

Vandaag gaan we jachtseizoen spelen. Kunnen de boeven uit handen
van de politie blijven? Bedenk een goede tactiek en laat de vlucht
slagen.
Verder gaan we vandaag een bijzondere soep maken. We gaan
namelijk blauwe soep maken. Weet jij wat erin moet en kan je ons
helpen?

Woensdag
10-8

Vandaag gaan we verschillende vormen van voetbal spelen. Met je
voeten, met je vingers en met flessen. Welke manier is het beste en
waar scoor je het meeste mee?
Ook gaan we ons eigen spel maken van wie/wat ben ik? Jullie gaan zelf
de kaartjes maken en we gaan echt spelen. Ik hoop dat jullie goed
kunnen raden, want dan heb je nodig bij dit spel.

Donderdag
11-8

Vandaag gaan we meedoen aan een online songfestival. We gaan zelf
een hele show maken en ook echt opvoeren voor andere locaties. Ook
gaan we hen beoordelen.
Heel de dag staat in het teken van dansen, zingen, kostuums maken en
vooral veel plezier hebben met elkaar!

Vrijdag
12-8

Wie houdt er van foto's maken? Vandaag gaan we zelf een fotobooth
maken met alle kinderen. Dat gaan superleuke foto’s worden!
Verder gaan we vandaag een boom knutselen. De stam mag je zelf
tekenen, maar de we gaan echte blaadjes gebruiken voor de blaadjes.
Wij zijn benieuwd hoe de bomen eruit komen te zien en of we er een
bos van kunnen maken.

Zomervakantie week 4
Maandag
15-8

Dinsdag
16-8

Vandaag gaan we kennis maken met verschillende culturen. Ook gaan
we jonge en oude gezichten combineren door middel van tekenen en
schminken.
Verder gaan we vandaag kleurrijke wraps maken. Zorg ervoor dat de
hele wrap dezelfde kleur heeft. Dat wordt een uitdaging maar wel
lekker!
Weet jij wat hiërogliefen zijn?? We gaan vandaag het
hiërogliefenschrift leren. Je gaat zelf teksten leren schrijven in dit
schrift. Kan jij lezen wat de ander schrijft?
Ook gaan we vlinders maken met koffiefilters. De mooiste kleuren mag
je gebruiken om de mooiste vlinder te maken.

Woensdag
17-8

Vandaag gaan we met domino een echte domino baan maken. Heb je
ooit het programma domino challenge gezien? Misschien kan je dat
gaan doen als voorbereiding.
Verder gaan we vandaag gekleurde tosti’s eten. Welke kleur krijgt je
mond als je deze opeet? Vandaag kom je erachter.

Donderdag
18-8

Vrijdag
19-8

Vandaag gaan we hyacinten knutselen met crêpepapier. Dat wordt een
mooie bloementuin.
Verder gaan we naar het Urban sportpark. Lekker sportief aan de gang
om na al het knutselen van de ochtend. Dat wordt lekker zweten!

Vandaag gaan we gevulde paprika's maken. Het is echt heel lekker en
makkelijk om te maken. Helpen jullie mee om een lekkere vulling te
maken?
IEUW! We gaan vandaag ook smurfensnot maken. Hopelijk komt het
niet uit je neus, maar lees je wat smurfensnot is.

Zomervakantie week 5
Maandag
22-8

Dinsdag
23-8

Vandaag gaan we een bingo doen. Niet zomaar een bingo, maar een
beweegbingo. Verder gaan we nog meer bewegen met de beweeg
ABC.
Verder hebben we vandaag een watergevecht en waterspelletjes. Wij
zorgen voor de waterballonnen. Heb je zelf een waterpistool, dan mag
je die meenemen.
Vandaag gaan we creatief aan de slag. We gaan namelijk glow in de
dark potjes maken. Wie lukt het en kan zijn potje licht laten geven in
het donker?
Ook gaan we vandaag in teams een knikkerbaan maken met wc-en
keukenrollen. We gaan erachter komen wie de langste baan kan maken
zonder dat de knikker uit de baan valt.

Woensdag
24-8

We gaan vandaag met je vinger tekenen op iemand anders. Het is de
bedoeling dat de andere gaat raden wat jij tekent. Hopelijk lukt dat
goed!
Verder gaan we pizzatwisters maken. Hoe zou een gedraaide pizza
smaken? Vandaag ga je het proeven.

Donderdag
25-8

Vandaag gaan we levens gezelschapsspellen spelen. Heb je al ooit
levens memory gedaan of levend stratego? Vandaag kom je erachter
hoe je deze spellen in het echt kan spelen. DIY
Ook gaan we konijnentennis doen met zelfgemaakte rackets van
bordjes. Wie kan de ballon het langste van de grond houden?

Vrijdag
26-8

Vandaag gaan we zelf glas in lood tekeningen maken. Weet je niet wat
dat is? We gaan eerst een rondje door de buurt doen om te kijken of
we het kunnen spotten bij huizen.
Ook gaan we vandaag zumba doen. Trek dus sportieve kleren aan,
want dat wordt veel bewegen.

Zomervakantie week 6
Maandag
29-8

Dinsdag
30-8

Woensdag
31-8

Vandaag gaan we ons droomvakantiehuis maken. Neem een eigen
schoenendoos mee, want die heb je nodig om het te maken.
Ook gaan we vandaag een natuurmemory spelen. Kan jij alle sets
vinden onder de bakjes? Vandaag maak je kennis met verschillende
onderwerpen uit de natuur. Hopelijk kan je alle sets vinden.
Vandaag gaan we zelf waterijsjes maken. Dat worden verschillende
smaken, want we gaan ze maken met fruit! Dat wordt lekkers smullen!
Ook gaan we allemaal proefjes doen van Professor Jongstein. Trek je
professorjas maar aan en laat de boel niet ontploffen!!

Vandaag gaan we met pitabroodjes gezichtenpizza’s maken. We
hebben dus ogen, een neus, wangen en een mond nodig. Welke
ingrediënten kan je daarvoor gebruiken? Daar kom je achter vandaag.
Ook gaan we fossielen maken. We gaan buiten blaadjes zoeken en die
duwen we in klei. Na het afbakken van de klei heb je je eigen fossiel.

Donderdag
1-9

Vandaag gaan jullie je eigen droomvoertuig bouwen met lego. We
krijgen dus verschillende opdrachten die te maken hebben met lego en
gaan er zoveel mogelijk doen vandaag.
Ook gaan we met flessendoppen bloemen maken. Mocht je thuis nog
flessendoppen hebben liggen, dan mag je die meenemen.

Vrijdag
2-9

Vandaag gaan we fruitpannenkoeken maken. Welk fruit is het lekkerste
en kan je ook leuke vormpjes maken op de pannenkoek?
Ook gaan we vandaag zelf maskers maken. Jij mag kiezen wat voor
masker je maakt. Laat je creativiteit maar werken en maak de mooiste
creatie.

