
AKROS BSO De Roos

Lente
De krokussen en narcissen komen uit hun bol en de lammetjes rennen in de wei.

Hoera de lente is begonnen! In deze special vind je een compleet programma

met daarin allerlei lente-activiteiten. De activiteiten staan gesorteerd in

verschillende categorieën en per onderdeel kun je zien voor welke leeftijd de

activiteit geschikt is. Kijk zelf welke activiteiten jij wilt gaan doen en plan ze in!

Download de poster, print deze uit en hang hem voor het raam. La la la, leve de

lente!

Maandag 25 april
Het groeit en het bloeit , zaaien en planten

Bloembollen planten
4-12 jaar
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten deze bollen in het

voorjaar. Help je mee?

Welke wortel kies jij?!
We gaan een wortel knutselen! Dit kunnen we op verschillende manieren doen. De keuze is aan jou welke

wortel je maakt.

Dinsdag 26 april
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Erasmuspark op visite bij de bloementuin en spelen bij het terrasmus.
We gaan de bloemen bekijken in de tuin in het erasmuspark. We kunnen ze fotograferen en daarna mooie

bloemenkunstwerken maken op locatie. Als het lekker weer is gaan we ook picknicken en spelen

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

Woensdag 27 april
Opvang gesloten KONINGSDAG

Donderdag 28 april
Rembrandtpark
Wij gaan jonge dieren spotten bij de kinderboerderij, even rondkijken en hutten bouwen bij het landje en

heerlijk genieten van de natuur.

Rembrandtpark
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hutten bouwen timmeren en spelen

Vrijdag 29 april
Lekker lunchen en smikkelen op locatie.

fruitboeket maken
van allerlei vers fruit maken we een prachtig fruitboeket om naderhand op te smikkelen.

Tekenen op muziek
Zet de muziek maar aan en doe je ogen dicht... luister naar het ritme van de muziek. Wat hoor je? En wat kun je

allemaal tekenen op dit ritme? Gaat het ritme snel of langzaam? Dit gaan we vandaag oefenen.
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