
AKROS BSO VTC

Wees CreaBea!!! VTC groep 1
Nieuwe vakantie, nieuwe activiteiten!!!

In deze vakantie gaan we veel knutselwerken maken en leren over natuur en

bewegen. Hebben jullie er ook veel zin in?

Maandag 17 februari

Hortus

Er bloeien voorjaarsbloemen in verschillende kleuren. De kinderen mogen ze zoeken, natekenen en inkleuren in

hun eigen lentegids! Is het buiten koud? Warm dan even door in de tropische vlinderkas of de woestijn.

Maak zelf regen!

Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het geluid van regen

namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!

Dinsdag 18 februari
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Kunstwerk van wol

Wil je schilderen zonder verf te gebruiken? Met een beetje klevend papier en wat wol lukt het prima hoor! Kom

maar testen.

AKROS Sportdag

Vandaag is er een leuke sportdag. Hierbij doen we verschillende sporten en spellen. Denk eraan om

sportkleding mee te nemen.

Woensdag 19 februari

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!

klederdracht museum

Een 17e eeuws rijksmonument aan de Herengracht in Amsterdam presenteert het Klederdrachtmuseum.

Eenvolledig overzicht van de Nederlandse streekdrachten. Het museum neemt je mee in de geschiedenis van

deklederdracht uit onder meer Volendam, Marken, Hindeloopen, Staphorst, Spakenburg en Zeeland. In

defotostudio kan iedereen zich in klederdracht laten fotograferen

Donderdag 20 februari
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Regenwoud koekjes

Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van

bakken.

Lentebloemen: super "handig"

Er bestaan heel veel soorten lentebloemen. Ken jij ze allemaal? Wij gaan deze bloemen zelf namaken met verf

en onze handen. Kies de bloem(en) die jij mooi vindt en maak jouw eigen 'handige' lenteboeket.

Candy Castle

Lekker klimmen en klauteren door Candy Castle.

Vrijdag 21 februari

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

zoals bloemen, vogels, landschappen met molentjes en zeegezichten met zeilschepen kiest!

Hollandse lekkernijen quiz

Een lekker patatje met mayonaise of een koekje bij de thee. Je staat er helemaal niet bij stil dat sommige dingen

die je eet typisch Nederlands zijn. We gaan onze kennis testen met een snelle quiz!

Stroopwafels bakken

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