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Alaaf , Alaaf , Alaaf.... het wordt
een voorjaarsvakantie vol muziek,
plezier en warmte.

Alaaf , Alaaf !!
Maandag 20 februari
Bingo feest
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema
feest. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Carnaval photobooth
Ga aan de slag het sjabloon uit de bijlage en maak je eigen props voor de
carnaval photobooth. Even lachen naar de camera en roep heel hard 'Alaaf'!

Maak je instrument!
Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt maken?! Wat dacht
je een panfluit van rietjes? Of een blikken banjo?! Op deze manier knutsel je
zo een heel orkest bij elkaar!

Eetbare drumstokjes
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks! Maak zelf je
eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes? Of toch liever met
smeerkaas?

Ben je een echte muziek kenner ?
Dinsdag 21 februari
Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden welk
muziekinstrument je bent?

Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'
Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar alle muzieknoten liggen door
elkaar. Welk orkest maakt als eerste de bladmuziek weer compleet?

Clownpizza's bakken
Mmmm, lekker pizza! We maken zelf clownpizza's, die we natuurlijk ook
lekker gaan opeten.
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Taduuu taduuu het wordt een vurige
dag
woensdag 22 februari
Vlammende paprika's
Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet pittig en het is ook niet ongezond
maar het lijken wel echte vlammetjes. Maak je je eigen vuurtje?

Waxinelichthouder kleien
Een waxinelichtje maken in de vorm van een hart, hand of een bolletje? Van
gips of klei? De keuze is aan jou.

vlamtosti

kan je de warmte aan om te eten of moet de brandweer er aan te pas
komen.

Word jij een echte brandweerheld?

Leer de trucs van een echte brandweerheld.

De brandweermannen van de kazerne uit Velp komen jullie alles vertellen
over brand en vooral de veiigheid.

Een creatieve stinkende dag !!
Donderdag 23 februari
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!

Jammie, gebakken drollen!
Eetbare poep?! Bah! Nou... bah is het niet, het is zelfs lekker. Als we deze
eetbare drollen gemaakt hebben kun je er echt iedereen mee voor de gek
houden. Dit wordt lachen!

De vakantie relaxed en
vriendschappelijk afsluiten !!
Vrijdag 24 februari
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Vriendschaps armband
We maken té gekke vriendschapsarmbanden! Knip de papieren rietjes in
stukjes en rijg het aan je chenilledraad of kies de moeilijkere versie en
knopen maar! Voor wie maak jij een armbandje?

Dagje openluchtmuseum.
We gaan vandaag leren en kijken hoe het er vroeger aan toe ging. Hoe woonde de mensen vroeger en wat
kleding droegen de mensen. Het is een daguitje....komt uw kind alleen een ochtend of alleen de middag dan
kunt u ophalen/brengen bij het openluchtmuseum.

 


