Week 1 terug naar de Griekse en Romeinse tijd
Maandag 25 juli
We gaan vandaag uitproberen hoe de Grieken en romeinen kunnen glijden.
Meenemen: zwemkleding en handdoek
Dinsdag 26 juli
Trekken jullie vandaag je sportkleren aan we hebben een echte Romeinse sport en spel dag.
Voordat we gaan beginnen maken we eerst Asterix en Obelix toverijsjes.
Meenemen: sport kleren
Woensdag 27 juli
We gaan op pad speuren naar Astrix en Obelix.
In de middag gaan we onze eigen pot of kruik kleien.
Donderdag 28 juli
We maken onze eigen romeinse pizza voor de lunch.
Ook gaan we uitvinden hoe de Grieken en romeinen slijm maakte vroeger.
Vrijdag 29 juli
We gaan vandaag met de bus naar het amfitheater ( bioscoop) en kijken welke Romeinse
film er wordt gespeeld.
We maken vandaag ook een Grieks schip van eierkoeken
Week 2 terug naar de oertijd
Maandag 1 augustus
We gaan een oerrr kampvuur maken om er onze eigen broodjes op te bakken. En later
bakken we nog popcorn voor bij een film uit de oerrr tijd.
Dinsdag 2 augustus
We brengen een bezoekje aan Andrea en knuffelen hier ook met dieren die in de oertijd
bestonden. We eten een broodje oerrr burger. Ook knutselen we skeletten met
wattenstaafjes.
Woensdag 3 augustus
Vandaag gaan we naar de bioscoop
Donderdag 4 augustus
Vandaag maken we onze eigen bellenblaas, wie blaast de grootste oerrr bellen.
En bakken we fossielen koekjes.
Vrijdag 5 augustus
Vandaag gaan we naar het park om mooie stenen te zoeken waarmee we later een oerrr
knutsel gaan maken.
In de middag spelen we oerrr bingo, met oerrr leuke prijzen.
Week 3 de middeleeuwen
Maandag 8 augustus
We knutselen een stokpaard of een katapult. In de middag bakken we ridder
en prinsessen cakejes
Dinsdag 9 augustus
Vandaag gaan we strijden als echte ridders op onze fun animals.
We ontwerpen onze eigen middeleeuwse vlag
Woensdag 10 augustus
We bouwen ons eigen kasteel.
En gaan op zoek naar de leukste speeltuinen in Elden.
Donderdag 11 augustus
Vandaag gaan we er een dagje op uit.
Alleen hele dag opvang mogelijk
Vrijdag 12 augustus
We gaan picknicken in het Sonsbeekpark.

Week 4 de gouden eeuw, Hollandse glorie
Maandag 15 augustus
We maken een Hollandse High tea
We maakt de mooiste Hollandse creatie van isolatiemateriaal.
Dinsdag 16 augustus
We schilderen met tape op canvas delfts blauwe schilderijen
we bakken overheerlijke Hollandse poffertjes
Woensdag 17 augustus
We ontwerpen onze eigen Hollandse T- shirts
We gaan meedoen aan Speldenia van 13.00 uur tot 14.30 uur jeugdland ( bij Eldenia)
Donderdag 18 augustus
We spelen oud Hollandse spellen en brengen een bezoekje aan de dieren bij Andrea.
Vrijdag 19 augustus
Vandaag gaan we naar de bioscoop.
week 5 Het hier en nu
Maandag 22 augustus
We gaan er een dagje op uit.
Alleen hele dag opvang mogelijk
Dinsdag 23 augustus
Vandaag gaan we er een dagje op uit.
Alleen hele dag opvang mogelijk
Woensdag 24 augustus
We lopen een bingo speurtocht, wie heeft als eerste zijn kaart vol.
En we kijken een film met popcorn
Donderdag 25 augustus
We maken onze eigen stressbal. En versieren we het plein met stoepkrijtkunst
Vrijdag 26 augustus
Neem je eigen spel mee of ontwerp zelf een nieuw spel.
Voor de lunch maken we heerlijke soep en bakken we broodjes
week 6 De toekomst
Maandag 29 augustus
Vandaag glijden we de toekomst in. Neem je je zwemspullen mee?
Dinsdag 30 augustus
We gaan er een dagje op uit.
Alleen hele dag opvang mogelijk
Woensdag 31 augustus
Vandaag laten we onze fantasie gaan, we gaan marsmannetjes maken van klei.
En bakken we future pizza’s
Donderdag 1 september
We gaan vandaag een tijdcapsule maken en begraven deze samen.
We gaan ufo’s maken van eierkoeken
vrijdag 2 september
Vandaag gaan we een robot knutselen, en maken we lekkere fruit raketten om op te eten.
We rijden de toekomst tegemoet op een fun animal

