Villa Specials – 22 mei t/m 29 juni – Villa Newton
MAANDAG
Sumoworstelen

4-7 jr.

Schminken

7-12 jr.

DINSDAG
Textiel workshop met Caroline

4-7 jr

Koken met Ouafae

7-12 jr

Project Insecten Brigitte

7-12 jr

WOENSDAG
Vrije activiteiten naar
aanleiding van het
dagprogramma

Op maandag gaan we met Ruth sumoworstelen in de
kleine gymzaal. We gaan plezier maken en leren hoe we
samen kunnen werken. Aan de hand van leuke
oefeningetjes controle krijgen over emoties en jezelf in
je kracht zetten. Doe je mee?
Als wat wil jij geschminkt worden ? kat, tijger, prinses,
draak ninja of een zeemeermin?
We gaan stoffen ver ven met materialen zoals
avocadoschillen en paardebloemen.
Ook gaan we technieken leren waar mooie patronen
ontstaan. Als de lapjes stof klaar zijn gaan we er tassen
van maken.
We gaan iedere week verschillende lekkere hapjes
maken en proeven natuurlijk!
Weet jij hoe een insect in elkaar zit? Deze activiteit
heeft verschillende onderdelen: Zelf een insect
bouwen, naar hortus om vlinders bezoeken en vlinders
laten groeien.

4-12 jr

Op woensdag kijken we met de kinderen waar we zin in
hebben. Schijnt de zon en kunnen we naar buiten? Of
komt het met bakken uit de hemel en willen we lekker
in de keuken gaan koken en bakken?

Borduren Met Jenny

4-7 jr

We gaan iets moois borduren. Wat ga jij maken?

Met Dana racen

7-12 jr

Met de kinderen samen racebaan maken van
verschillende materialen en dan racen maar! Met radio
bestuurbare auto’s. Wie van jullie is de snelste,
handigste en de slimste?

Mozaieken met Evelyne

7-12 jr

We gaan dienbladen versieren

4-12
jr.

Op vrijdag kijken we met de kinderen waar we zin in
hebben. Schijnt de zon en kunnen we naar buiten? Of
komt het met bakken uit de hemel en willen we lekker
in de keuken gaan koken en bakken?

DONDERDAG

VRIJDAG
Vrije activiteiten
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