
AKROS BSO VTC

Zomerpret VTC 2
Deze week gaan we verschillende activiteiten doen zoals koken, speeltuinen en

waterpret. Wij hebben er zin in in de 1e week van de zomervakantie! Doe gezellig

mee!

Maandag 12 juli
muffin en piraten
Maak jij een lekkere muffin? Die gaan we opeten in de allerleukste piratenspeeltuin.

Muffins
We gaan muffins maken! Waarmee versier jij jouw muffin?

Piratenspeeltuin
Lekker klimmen en en klauteren in de piratenspeeltuin

Dinsdag 13 juli
knutselen en spelen
Zijn jullie goed in knutselen? we gaan minecraft sleutelhangers maken en daarna naar een leuke speeltuin om

te spelen!

 

AKROS BSO VTC

Zomerpret VTC 2

12 juli t/m 16 juli



Minecraft hangers
Diverse coole figuren van Minecraft kun je namaken volgens de patronen die we voor je hebben. Met

strijkkralen maak je een coole hanger!

wachterlied paviljoen speeltuin
leuk spelen in de wachterlied paviljoen speeltuin

Woensdag 14 juli
Gezond dagje
Lekkere fruit ijsjes maken en genieten bij het vondelpark. Vergeet je zwembroek en handdoek niet mee te

nemen als het mooi weer is!

fruit ijsjes maken
Lekkere ijsjes gemaakt van fruit! Wat stop jij in jouw ijsje?

Vondelpark
Lekker spelen in de natuur en bij het water! vergeet je zwemkleding niet mee te nemen bij mooi weer!!

Donderdag 15 juli
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Oosterpark
Lekker genieten van de natuur. Bij mooi weer neem je zwembroek en handdoek mee!

Sport en spel
Verschillende activiteiten als frisbee, voetbal, trefbal. Ben jij goed in het vangen en ontwijken?

Recycle insect
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen dit restmateriaal namelijk goed gebruiken bij het

maken van insecten! We maken er een met behulp van kurken, doppen, knopen en lege verpakkingen.

Kriebelende insecten
Mieren, lieveheersbeestjes, torretjes en misschien wel een spinnetje... We gaan ze van dichtbij bekijken.

Eigenlijk zijn ze helemaal niet eng, maar juist heel mooi! Tuur je mee?
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