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Koningsdag
Hallo allemaal,

Op woensdag 27 april is het Koningsdag: de dag vol oranje plezier, met elkaar! In
deze special week gaan we allerlei verschillende soorten oranje-activiteiten
spelen.

Trek je voor de gelegenheid je rood-wit-blauwe sokken aan? Of doe je oranje
linten in je haar? Misschien trek je jouw eigen koningsdag T-shirt aan, maak je
zelf een feestelijk speldje of knutsel je een zelfgemaakte corsage voor op je
kleding. Het is tenslotte feest!

Wij wensen jullie veel plezier!

Maandag

Koning en koningin
4-12 jaar
Maak zelf een Willem en Maxima van een wc-rolletje. Het hoeft niet echt te lijken natuurlijk. Bepaal zelf hoe jouw
koningspaar er uit komt te zien.
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Koningsdag speldjes
4-12 jaar
Maak deze té gekke strijkkralen speldjes in de kleuren rood, wit, blauw en oranje en loop er tijdens Koningsdag
extra feestelijk bij!

Koninklijke kroon
4-6 jaar
Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Maak je eigen koninklijke kroon. Zet hem op en krijg een
koninklijk gevoel!

Dinsdag

Snelle koninklijke spelletjes
4-8 jaar
Koningsverstoppertje, geef de kroon door en verdedig je kasteel! Klinkt wel als een uitdaging toch? Kom deze
razendsnelle koningsspelletjes meespelen.

poffertjes eten
Samen gaan we lekker poffertjes eten!

Oranje smoothie
De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gezonde sinaasappels. We maken een slurp smoothie.

Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens deze oude spelen. Deze spellen worden al heel
lang gespeeld, en het blijft leuk! Doe je ook mee?

Donderdag
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Plan west
We gaan gezellig samen buiten spelen bij plan west!

Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en
verschuif naar het juiste vakje.

Annemaria Koekoek of toch niet...
Wie kent Annemaria Koekoek nu niet? We kunnen het spelen zoals altijd, of we gaan voor wat meer uitdaging.
Welke uitdaging precies? Speel mee en kom erachter!

Vrijdag

Zaklooprace
4-12 jaar
Bij koningsdag denk je vast ook aan zaklopen: een spannende race tegen elkaar. Welke loper is als eerst aan
de overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is het dus niet!

Lintjesregen
8-12 jaar
Met Koningsdag krijgen een aantal mensen een koninklijke onderscheiding. We noemen dit lintjesregen. Wij
gaan een spel doen met lintjes waarbij niet de tikkers, maar de lopers samenwerken. Speel je mee?

Speeltuin
Samen gaan we leuk spelen bij de columbus speeltuin

