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Beestenboel

Maandag 25 april
Monkeytown
Monkey Town, het leukste en spannendste indoor speelparadijs van Nederland voor kinderen van 1 tot 12 jaar.

Bij Monkey Town vind je alles wat je nodig hebt voor een dag voor spanning en beleving onder één dak:

kinderen mogen lekker de beest uithangen en onbezorgd spelen in de uitdagende en veilig overdekte

binnenspeeltuinen.

Dinsdag 26 april
Varkenspaarpot maken van papier maché
Spaarvarken maken van papier-maché. Met het maken van een papier-maché spaarvarken kan je altijd direct

aan de slag, want de benodigdheden zijn simpel en weinig en geven een geweldig leuk resultaat.

Koken met de kinderen
Koken met kinderen is super gezellig en leuk! Duik met de kinderen de keuken in en samen toveren wij wat

lekkers op tafel.

Vlinders maken van koffiefilters
Ontdek hoe je kleurrijke vlinders kunt maken met behulp van koffiefilters, kleurstof en wasknijpers. Je kunt deze

in een raam hangen, van een boom, of zelfs een magneet aan de achterkant bevestigen.

Donderdag 28 april
Kinderboerderij Zimmerhoeve
Gezellig struinen langs de dieren en spelen in de speeltuin!

Knikkerbaan maken
Wat is er nu nog leuker dan een knikker in een baan naar beneden te zien rollen waarbij je de baan zelf gemaakt

hebt. Komt de knikker netjes helemaal beneden, valt hij er nergens uit, en hoe snel gaat de knikker wel niet?

Hier gaan wij samen achter komen.
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Vrijdag 29 april

Spetterende alpaca
Alpaca's zijn die schattige wollen beestjes die lijken op een lama. Wij maken ze zelf van een papieren bordje!

Paastennis
We maken van papieren bordjes paashazen. Vervolgens gaan we er mee ballon-tennissen. Echt super leuk en

zo gepiept.

Dolle 3D-dieren
Kies je eigen dier uit en knutsel samen de leukste dolle 3D-dieren! We toveren een simpele bouwplaat om tot

lieve hondjes, konijnen, katten en vissen.

Maandag 2 mei
Mobiel maken van cupcake vormpjes
Een mobiel, is een hangend object met meerdere stangen en touwtjes die in evenwicht hangt en door

beweging, tocht bijvoorbeeld, leuk kan bewegen
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Kiwi sorbet
Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens in de vriezer. Ons geduld wordt beloond want

we krijgen een heerlijk ijsje!

Mini sportdag
Wij gaan buiten verschillende activiteiten doen o.a kat en muis spel, flessen voetbal, touw springen en kringbal.

Dinsdag 3 mei
Picnic
Wij gaan gezellig samen picnicken, met verschillende spel activiteiten. we nemen de hoepels, springtouwen en

tennisrackerts mee!

Dieren schminken
Wij gaan elkaar transformeren in dieren. In welk dier verander jij?

Woensdag 4 mei
Pop-up aapje
Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met een satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk

aapje op en neer.

Walrus
De slagtanden van de walrus zijn niet te missen. Bij de mannetjes kunnen ze wel één meter lang worden. Ze

gebruiken hun slagtanden als ijsbijl om zich op de gladde ijsschotsen te hijsen. Of als pikhouweel om

schelpdieren van de bodem los te hakken. Maar ook als wapen om rivalen mee te bestrijden en als sieraad om

vrouwtjes mee te versieren. Versier jij jouw eigen walrus?

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je eigen kleurrijke

zeepaard!

Donderdag 5 mei
Artis
ARTIS is een ontmoetingsplek waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en debat faciliteren

over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt

Vrijdag 6 mei
Pita Pizza
We maken een pizza van een pita! Lekker als maaltijd, snack of als hapje op een feestje!

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.
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Neushoorn van plastic verpakking
Neushoorns komen voor in Afrika en Azië. Per dag kunnen ze wel 100 liter water drinken en tientallen kilo's

eten. Wij gaan zelf een heel cool exemplaar maken!
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