
AKROS BSO Coco

Mei vakantie Groep 1 & 2! Thema Lente

Maandag 3 mei

Bingo lente
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de lente. Spannend hoor! Wie heeft er als

eerste zijn kaart vol?

Narcissen
Narcissen zijn prachtige bloemen! Wij gaan ze zelf knutselen, op verschillende manieren. Welke narcis kies jij?

Kook mee met de lentefee!
We gaan met bloemetjes, glitters en water aan de slag in de tuin. We zijn lekker buiten bezig en oefenen met

knippen, verzamelen en roeren.

Dinsdag 4 mei
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Tulpenhapje
Het is lente en de bloemen staan in bloei! Maak deze leuke tulpen hapjes van wortel, komkommer en meloen.

Smikkel je mee?

Fruitzaadjes onderzoek
We bestuderen de zaadjes uit ons fruit. Welke vorm hebben ze, zijn ze groot of klein, lijken alle zaadjes op

elkaar of zijn ze allemaal verschillend? Een simpel experiment waarbij de kinderen spelenderwijs leren over de

natuur en haar groeiprocessen.

Regenboogproefjes
Vind je een regenboog ook zo mooi? Met een paar simpele middelen kun je dit magische schouwspel ook zelf

maken. Wil je weten hoe? Doe dan mee!

Donderdag 6 mei
Vogelhuisje maken.
90 min
Vandaag maken wij vogelhuisjes om de vogels te helpen met hun zoektocht naar een huisje.

Wij gaan met hout en zaagwerk de vogelhuisjes maken.

Vogeldansjes
60 min
In de natuur zijn er plekken op de wereld waar vogels leven die een bijzonder mooi dansje uitvoeren om indruk

te maken op andere vogels. Vandaag gaan wij de dansjes goed bekijken en bestuderen en daarna uitvoeren.

Genieten van een frisse lentelunch.
30 min
Even een moment tijdens de lunch om samen te genieten van een frisse lentelunch, vol met gezonde en

lekkere hapjes. Natuurlijk gaan de kinderen de lunch klaarmaken.
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