
AKROS BSO De Zeeheld

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

Dinsdag

Tulpenhapje
4-12 jaar
Het is lente en de bloemen staan in bloei! Maak deze leuke tulpen hapjes van wortel, komkommer en meloen.

Smikkel je mee?

Bzzzzz blije bijen
4-12 jaar
In de lente vliegen de bijen en de vlinders weer vrolijk rond! Deze blije bijtjes zijn echt leuk om te maken! Welke

kies jij?
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Zuiderspeeltuin
Vandaag gaan wij naar het Zuiderspeeluin. lekker rennen, klauteren en spelen.

Clownpizza's bakken
Mmmm, lekker pizza! We maken zelf clownpizza's, die we natuurlijk ook lekker gaan opeten.

Westerpark
We gaan lekker wandelen in het Westerpark.

Woensdag

Geitenboerderij.
4-6 jaar
Het zonnetje schijnt, er groeien weer blaadjes aan de boom en er worden jonge dieren geboren. We worden

vrolijk van de lente! We gaan daarom vandaag naar de Geitenboerderij!!!

Kleurige hyacinten
4-6 jaar
Het voorjaar komt er aan! Hebben jullie al een hyacint in de tuin? Of in een pot op tafel? We kunnen zelf ook

een mooie hyacint knutselen.

Wortelcroissants
4-12 jaar
Lekker joh: gewoon croissantdeeg in een wortelvorm rollen en vullen met lekkers. Een stukje peterselie er in en

smullen maar!

Donderdag
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Bosje tulpen
6-12 jaar
Dat ziet er fleurig uit! We smullen samen van het eetbare bosje tulpen.

Bloesem bomen
4-12 jaar
Je hebt ze vast al eens gezien, die mooie bloesem bomen. Ze zitten vol met kleurrijke bloeiende bloemen. Wij

gaan deze namaken!

Amstelpark
Spelen in 1 van meest bekende parken van Nederland!

Vergeet je tas niet!!

Vrijdag

Tooi der natuur
4-12 jaar
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.

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?
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