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Kruipers, sluipers en andere gluipers
Hoi Allemaal!

Het is alweer herfstvakantie! Wow dat is snel gegaan!

Om van de herfstvakantie weer een feestje te maken hebben we een leuk

programma samengesteld. We vinden vooral de titel ook erg leuk! Maar wat

betekent kruipers, sluipers en andere gluipers?

We duiken de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere sluipers. We

onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Nee, niet van echte

insecten! Maar van zelfgemaakte insecten!

Ook gaan we lekker op pad! We kunnen nog niet overal heen, ivm Corona, maar

we kunnen nog steeds heel veel leuke andere dingen doen!

N.B. Bij slecht weer wijzigen we het dagprogramma. Kunt u uw kind het

volgende meegeven: rugzak, leeg of gevuld waterflesje, regenkleding. Op dagen

van een uitstapje graag ook een ov kaart meegeven.

Maandag 12 oktober

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk

maar als lekkere snack! Die kunnen we dan meenemen naar het festival!
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Cinekids festival
We sluipen deze eerste vakantiedag naar het Westerpark. Daar is het jaarlijkse film en media festival: Cinekids!

We mogen het media lab in en mogen een film bekijken.

Spelen in het park
Na het festival gaan we uitwaaien in het park. We kunnen zoeken naar mooie bladeren waar me mee kunnen

knutselen in de rest van de vakantie.

Dinsdag 13 oktober
Kiezen maar!
Vandaag mogen jullie in de ochtend kiezen.Je kan speuren naar sporen of een muskietje van een rietje maken.

In de middag kan je lekkere koekjes bakken of een leuk spel spelen.

Speuren naar sporen
Als je goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de natuur in en

gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Muskietje van een rietje
Weet jij wat een muskiet is? Het is een soort steekmug die voornamelijk in warme gebieden leeft. Met een rietje

maak je hem makkelijk na!

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken koekjes en maken daar afdrukken in! Het lijken wel fossielen...

Kruipers kapen
Lukt het jouw team om meer voer te verzamelen met de vliegenmepper dan het andere team? Wie wint dit

spannende spel?

Woensdag 14 oktober
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Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect hoort dit? Staat hij op jouw bingokaart, kruis hem dan

snel af. Wie heeft er als eerst BINGO?

Artis
We gaan op zoek naar insecten in Artis!

Donderdag 15 oktober

Recycle insect
We gooien best veel dingen weg. Maar van doppen, knopen, lege verpakkingen, kurken kunnen we super

coole insecten maken! Wat maak jij?

Wormen zoeken
We gaan onze lunch maken! Vandaag eten we wormen! Of is het toch spaghetti? Wie kan de wormen er uit

vissen?

Kastanje zoektocht in het Westerpark
We gaan het park in om kastanjes te zoeken! Hier gaan we dan slakken, poppetjes of iets anders van maken!

Levend muizenval
Ken jij het bordspel Muizenval? Je loopt rond en probeert de muis van de tegenstander in de val te lokken. Wij

spelen een levende variant!

Vrijdag 16 oktober
Bouncy insecten
Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak eerst je insect, bevestig hem aan een lange stok

om hem zelf te laten vliegen.
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Amsterdamse Bos
We gaan naar het Amsterdamse Bos. We gaan kijken wat daar allemaal rond sluipt en kruipt! En we gaan ook

even de geiten groeten natuurlijk!
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