Zomervakantie 2021

Beste ouders/verzorgers, willen jullie met goed weer een extra setje kleding of
zwemkleding en een handdoek mee geven? Mocht een kind i.v.m. allergie niet
normale zonnebrand mogen, wilt u deze dan zelf meegeven?

W1 Lion king
Maandag 26 Juli: Vandaag zijn er veel hyena’s en bouwen wij daarom onze eigen hut,
picknicken in de hut en maken wij een hyena masker.
Dinsdag 27 Juli: Vandaag maken wij onze eigen jungle bladeren en doen wij alsof wij in
het wild wonen en onze eigen marshmallows boven het vuur moeten roosteren
Woensdag 28 Juli: Wij toveren ons om tot echte jungle dieren ( Schminken ) en eten wij
bladerdeeg slangen!
Donderdag 29 Juli: Vandaag rijden wij op Fun animals en verstoppen wij ons voor de
lionking.
Vrijdag 30 Juli: Vandaag maken wij een leeuwenkop en in de middag kijken wij de Lion
king !

W2 Frozen
Maandag 2 Augustus: Vandaag verven wij met ijs en maken wij een frozen milkshake!
Dinsdag 3 Augustus: Vandaag gaan wij ijs uithakken en gaan wij frozen slime maken!
Woensdag 4 Augustus: Wij spelen de ‘Do you wanna build a snowman’ game en in de
middag rollen wij ons in wc papier om een olaf te worden!
Donderdag 5 Augustus: Wij beginnen de dag met frozen bingo en sluiten hem af met
frozen cake pops!
Vrijdag 6 Augustus: Wij gaan vandaag met water spelen en zorgen dat wij niet
bevriezen! In de middag versieren wij onze ijssterren en kijken wij naar frozen

W3 Marvel
Maandag 9 Augustus: Wij maken onze eigen spinnenweb en kijken of wij door de
spinnenwebben heen kunnen lopen zonder deze te raken
Dinsdag 10 Augustus: Vandaag schrijven de superhelden in geheime taal briefjes en
ontrafelen wij de geschreven briefjes. Ook hebben de superhelden een dagje vrij en
spelen wij lekker samen met elkaar.
Woensdag 11 Augustus: Vandaag maken wij een spiderman kaart met onze
handafdruk en maken wij onze Marvel armband
Donderdag 12 Augustus: Vandaag maken wij een superhelden foto’s en daarvoor laten
wij ons schminken.
Vrijdag 13 Augustus: Wij testen vandaag hoe plakkerig een spinnenweb is en in de
middag maken wij een superhelden ijsstokje.

W4 Moana
Maandag 16 Augustus: Vandaag rijden wij op fun animals en maken wij flessenpost.
Dinsdag 17 Augustus: Vandaag schilderen wij onze eigen totem paal en lopen wij een
handen en voeten pad
Woensdag 18 Augustus: Vandaag gaan we limbo dansen en lekker buiten met water
spelen
Donderdag 19 Augustus: Vandaag gaan wij kokosnoot bowlen en we maken onze
kokos cocktail
Vrijdag 20 Augustus: Vandaag maken wij onze eetbare vishengel met aas en kijken wij
in de middag naar Moana

W5 Nemo
Maandag 23 Augustus: Vandaag maken wij onze Nemo zonneklep en maken wij onze
vissen en kijken wij hoe die krimpen nadat deze in de oven zijn geweest!
Dinsdag 24 Augustus: Vandaag vouwen wij onze schelpen en spelen wij Nemo bingo!
Natuurlijk horen hier leuke prijsjes bij!
Woensdag 25 Augustus: Vandaag maken wij onze wind vis en spelen hier mee. Hoe
hard gaat jouw vis?
Donderdag 26 Augustus: Vandaag houden wij een race wie het eerste bij Nemo is en
gaan wij door de was straat! Neem dus een extra setje kleren mee of zwemkleren en een
handdoek!
Vrijdag 27 Augustus: Wij maken vandaag onze eigen oceaan in een flesje en kijken de
film Nemo met popcorn!

W6 Mickey mouse
Maandag 30 Augustus: Vandaag gaan wij Tie-dye shirts maken! Neem allemaal een
witte T-shirt mee!
Dinsdag 31 Augustus: Vandaag maken wij onze eigen Mickey mouse milkshakes &
maken wij onze eigen bekers versiert in Mickey mouse stijl!
Woensdag 1 September: Vandaag maken wij onze eigen Mickey mouse hanger en
onze Mickey en Mini mouse hoed!
Donderdag 2 September: VERASSINGS DAG! Heb jij al een idee wat dit kan zijn? We
sluiten de vakantie samen af!
Vrijdag 3 September: Vandaag maken wij foto’s met leuke plaatjes en maken onze
eigen lijst om deze foto in te doen!

