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Maandag 26 april

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de natuur in te gaan

en onze eigen materialen uit te kiezen.

Lekker Limbo dansen
Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of Spaanse muziek. Wat een feest! We gaan Limbo dansen!

Lukt het jou om onder de stok door te komen, zonder deze aan te raken? Plezier verzekerd!

Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren hapjes!

Dinsdag 27 april
Koningsdag

Woensdag 28 april
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Piepkuikentjes van pompon
Deze lollige lentekuikens staan super schattig op de ontbijttafel of in een gezellig paashoekje. Ze zijn ook nog

eens gemakkelijk te maken!

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.

Zaaien maar!
In de lente is het tijd om te zaaien! Het is maar wat spannend om elke dag even te kijken of je plantje al is

gegroeid! We gaan eerst mooie bloempotjes maken en daarna zaadjes erin doen. Natuurlijk geven we onze

zaadjes goed water en kijken we elke dag of er al iets is veranderd.

Donderdag 29 april
De smaakproef wedstrijd
60 min
Vandaag gaan de kinderen in groepjes geblinddoekt verschillende stukjes fruit proeven. Elke keer wanneer een

kindje raad welk stukje fruit hij/zij proeft, dan verdienen ze een punt. Het team met de meeste punten krijgt

beloning.

Planten en insecten.
60 min
Hier gaan wij met de kinderen een stukje leren over de planten en de rol van de insecten. Er is een mooie

kringloop van belangen gaande in onze natuur. De planten hebben de insecten nodig en andersom is dat

natuurlijk ook zo, maar weten wij wel waarom dat zo is? Dit gaan wij allemaal vandaag leren.

Tulpen en rozen maken
45 min
Het is lente en natuurlijk horen er tulpen en rozen bij. De kinderen gaan vandaag mooie en verschillende

soorten tulpen en rozen knutselen.

Vrijdag 30 april
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De Buitenlucht verkenen.
90 min
Iedereen gaat weleens naar het park, maar zien wij ook wat er in de stuiken leeft, of wat er in de boom schuilt?

Vandaag gaan wij op verkenningstocht diep in de ongekende plekken van het park.

Kom met schoenen die vies mogen worden.

Lente spelen!
40 min
Vandaag gaan wij verschillende spelletjes spelen in de gymzaal en de buitenspeelplaats. Het is de bedoeling dat

de kinderen met exotische spelletjes gaan spelen. Geïnspireerd uit andere landen kunnen wij spelletjes

opzetten die wij normaal niet spelen.

Educatie over lente
20 min
Wij gaan met behulp van het Digibord een korte educatieve filmpje kijken over de lente. Dit geeft de kinderen

een globale kijk naar de inhoud van de lente.

 

AKROS BSO Joop Westerweel

Mei vakantie Groep 1&2 Thema
Lente..
26 april t/m 30 april


