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Happy in mijn hangmat.
Hallo allemaal,

Deze zomervakantie is ons thema happy in mijn hangmat! We gaan op
verschillende uitstapjes en vooral veel leuke experimenten doen. Zijn jullie al
nieuwsgierig? Bekijk dan snel het programma.

Maandag 25 juli
We gaan zelf aan de slag om ijsthee te maken!

IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

Dinsdag 26 juli
Dierense Speeltuin

Dierense speeltuin
Neem je zwembroek/ badpak mee.... we gaan lekker spelen in de
Dierense speeltuin. Dit gaan we doen onder voorbehoud van goed
weer.

Woensdag 27 juli
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Dierense Speeltuin. We gaan
lekker ravotten in de speeltuin! Neem je extra kleren mee? :) Op locatie
Brede School Noord (Didam) gaan we met Jan Klaassen mee in een reis vol
fantasie in het Land van Jan Klaassen.

Donderdag 28 juli
We gaan heerlijke worstmonsters maken met spaghetti en hotdogs.

Spaghetti worstmonsters
Maak grappige eetbare monsters of inktvissen. Het lijkt op worstjes
met warm. Het klinkt misschien best vies, maar eigenlijk is het heel
lekker!

Vrijdag 29 juli
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Dierense Speeltuin. We gaan
lekker ravotten in de speeltuin! Neem je extra kleren mee? :) Op locatie
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Brede School Noord (Didam) gaan we naar het Peeskes Bos. Ga je mee op
Oerrrrrr avontuur!

Maandag 1 augustus
Wij gaan een frisse pizza maken!

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

Dinsdag 2 augustus
We gaan lekker afkoelen vandaag met flessenvoetbal.

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal.
Houd jij het meeste water over aan het einde?

Woensdag 3 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan we op locatie Daalhuizen (Velp) naar Museonder. Heb je ooit al
eens letterlijk een kijkje onder de grond genomen? In het Museonder in het
bos kan je door het ondergrondse museum een kijkje nemen van wat er
allemaal onder het aardoppervlak leeft en vroeger geleefd heeft. Heb jij zin
in een dag vol plezier en vrolijkheid? Op locatie Brede School Noord (Didam)
gaan we met z’n allen naar Monkey Town.

Donderdag 4 augustus
Vandaag gaan we knutselen met verschillende materialen.

Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen vissen, mooie
planten en een explosie van kleuren! Ontwerp je eigen mooie,
kleurrijke koraalrif!

Vrijdag 5 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan we op locatie Daalhuizen (Velp) naar Museonder. Heb je ooit al
eens letterlijk een kijkje onder de grond genomen? In het Museonder in het
bos kan je door het ondergrondse museum een kijkje nemen van wat er
allemaal onder het aardoppervlak leeft en vroeger geleefd heeft. Met locatie
Brede School Noord (Didam) gaan we gezellig naar de film. Welke film is nog
een verrassing!

Maandag 8 augustus
 



Puck&Co KindCentrum
Kroeseboom
25 juli t/m 02 september
Haverweg 16a
6991BS Rheden

Met spanning zitten wij te wachten wat voor een uitbarsting er ontstaat.

LEGO vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting alleen maar leuk is om naar te kijken!

Dinsdag 9 augustus
Zijn jullie ook zo benieuwd wat er in de schat zit?

Bevroren schatten
In ijs kun je allerlei schatten vinden. Wij gaan zelf onze schatten veiligstellen en ze later proberen
open te breken. Bent je al benieuwd?

Woensdag 10 augustus
Uitstapje!
We gaan bij locatie Daalhuizen (Velp) terug in de tijd met een bezoekje aan het Nederlands Openlucht
Museum. We gaan zien wat er vroeger allemaal was! Op locatie Brede School Noord (Didam) gaan we geheel
in thema van deze weer de Flora en Fauna ontdekken in Beek in het Peeskes Bos.

Donderdag 11 augustus
We gaan een lekkere frisse pizza maken!

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen. Lekker fris en heel
gezond. Probeer maar eens.

Vrijdag 12 augustus
Uitstapje!
We gaan bij locatie Daalhuizen (Velp) terug in de tijd met een bezoekje aan het Nederlands Openlucht
Museum. We gaan zien wat er vroeger allemaal was! Vandaag gaan we met locatie Brede School Noord de
Flora en Fauna op de Kinderboerderij in Zevenaar ontdekken!

Maandag 15 augustus
We gaan swingen op de Macarena dans!

Hey Macarena!
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was. Dit gekke dansje ken je misschien
al. Niet? Dans dan lekker met ons mee!

Dinsdag 16 augustus
Hoe maak je zelf ijsthee? Wij gaan het vandaag ontdekken!
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IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

Woensdag 17 augustus
Uitstapje!
Vandaag komen er op locatie Daalhuizen (Velp) allemaal reptielen langs tijdens een Reptielenworkshop. Hoe
cool is dat! Met de locatie Brede School Noord (Didam) gaan we vandaag naar de film, ga jij ook mee?

Donderdag 18 augustus
Een cupcake versieren in het thema piraten!

Piraten en schateiland cupcakes
Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat voor het grijpen ligt. Of maak jij
er een piraat van?

Vrijdag 19 augustus
Uitstapje!
Vandaag komen er op locatie Daalhuizen (Velp) allemaal reptielen langs tijdens een Reptielenworkshop. Hoe
cool is dat! Op Locatie Brede School Noord (Didam) verzamelen we om met z’n allen naar de Dierense
Speeltuin te gaan en lekker te spelen.

Maandag 22 augustus
Ben jij net zo benieuwd als ons wat er in de schatten te vinden is?

Bevroren schatten
In ijs kun je allerlei schatten vinden. Wij gaan zelf onze schatten veiligstellen en ze later proberen
open te breken. Bent je al benieuwd?

Dinsdag 23 augustus
Met het lekkere weer is een tropische ijslolly helemaal genieten.

Tropische ijslolly
Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow dat wordt smullen!
Watermeloen gecombineerd met kokosmelk geeft zo'n heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

Woensdag 24 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan de kinderen met de locatie Daalhuizen (Velp) naar Kasteel Doorwerth. Een kasteel bezoeken
én een ontzettend leuke speurtocht doen! Met locatie Brede School Noord (Didam) gaan we naar de
Kinderboerderij in Zevenaar alle dieren bezoeken.
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Donderdag 25 augustus
Met keukenpapier gaan wij experimenteren... en dat zonder iets te doen.

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf iets
te doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Vrijdag 26 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan de kinderen met de locatie Daalhuizen (Velp) naar Kasteel Doorwerth. Een kasteel bezoeken
én een ontzettend leuke speurtocht doen! Ga jij liever mee ravotten in Apendorp? We gaan met locatie
Brede School Noord (Didam) naar Monkey Town.

Maandag 29 augustus
Wij gaan met iedereen naar buiten om een tent te bouwen.... bedenken jullie alvast een mooie plek?

Tenten bouwen
Wij gaan naar buiten met een aantal lakens en op zoek naar een mooie plek om een tent te bouwen!
Misschien als het lekker weer is kunnen wij nog wat lekkers eten in de tent.

Dinsdag 30 augustus
Wij gaan creatief aan de slag met crackers.

Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen
kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!

Woensdag 31 augustus
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Spelerij/Uitvinderij in Dieren. Hier gaan we hele coole dingen
maken, maar ook nog even lekker spelen. Vandaag gaan we met locatie Brede School Noord (Didam) lekker
spelen in de Speeltuin in Dieren.

Donderdag 1 september
Wij gaan naar het watermuseum!

Watermuseum
Wij gaan vandaag naar het watermuseum (onder voorbehoud). Wat kan je allemaal met water? Daar
gaan wij vandaag achter komen. Zijn jullie net zo benieuwd als ons?

Vrijdag 2 september
Uitstapje!
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Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Spelerij/Uitvinderij in Dieren. Hier gaan we hele coole dingen
maken, maar ook nog even lekker spelen. Op locatie Brede School Noord (Didam) sluiten we de vakantie af
met een feestje, want we gaan naar het Land van Jan Klaassen!

 


