
Meivakan�e op de Speelvijver

25 april t/m 06 mei

De Speelvijver

Hallo allemaal!

De meivakan�e staat weer voor de deur, en daarmee ook de lente. Daarom hebben we deze
vakan�e in het thema staan van "lentekriebels". We hebben een aantal leuke ac�viteiten
voor jullie bij elkaar gezocht. Van knutselen en bakken tot buiten in de natuur spelen.
Uiteraard mag je ook je eigen fantasie de vrije loop laten en zelf iets bedenken of
ondernemen. Er is van alles mogelijk!

Wij hopen er samen met jullie een hele gezellige meivakan�e van te maken!

Groetjes de BSO leid(st)ers!

Bloesem bomen
Je hebt ze vast al eens gezien, die mooie bloesem bomen. Ze zi�en vol
met kleurrijke bloeiende bloemen. Wij gaan deze namaken!

Lenteachtige speurtocht
Kun jij verschillende natuurlijke materialen verzamelen? En
verschillende dieren opsporen in de natuur? Vink het maar snel van je
lijstje af!

Koffiefilter-knutsels
Leuk materiaal wat je meestal wel in huis hebt; koffiefilters. Kies de
knutsel die jij wilt maken en tover een saaie koffiefilter om tot een mooi
knutselwerkje.

Rijstnestjes
Zie jij buiten ook wel eens een vogelnestje in de boom? Zo knap van die
vogels dat ze dat kunnen bouwen! Wij maken ook nestjes (en eten ze
lekker op). Zin om mee te doen?!

Creatief met klei
Van klei kun je ongelooflijk veel maken. Nu heb je de keuze. Welk sieraad
zou jij graag willen maken? Of maak je liever een sleutelhanger? Het
kan allemaal!

Vrolijke vogelverschrikkers
Vogelverschrikkers zijn bedoeld om vogels weg te jagen die anders alle
lekkere aardbeien uit de tuin zouden kunnen snoepen. Maar de
vogelverschrikker die wij gaan maken ziet er gewoon heel erg gezellig
uit!

Vogelhuisjes van toiletrollen
We maken een vogelhuisje! Hier kunnen de vogels helaas niet in, maar
het is wel erg leuk om op te hangen! Wat voor huis geef jij jouw vogel?!

 


