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Rode vuurtorens
Om de interactie en communicatie tussen de kinderen te stimuleren
mogen zij dagelijks samen kiezen welke activiteiten we gaan doen. In dit
programma staan een reeks gekozen activiteiten en activiteiten die we
zelf hebben toegevoegd. Zo blijft onze aanbod continu veranderen en
stimuleren we hiermee de verschillende ontwikkelingen van de kinderen.

Activiteiten aanbod
Huis-, tuin- en keukenproefjes
Voor het doen van leerzame proefjes heb je echt niet altijd
ingewikkelde ingrediënten nodig. Wij gebruiken dingen die je
waarschijnlijk ook gewoon thuis hebt!

Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps
vast nog nooit eerder gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen
smaken?

Fortnite Ba�le Royal
Mikken, afgooien, ontwijken en schuilen. Het hoort allemaal thuis
is dit real life Fortnite spel. Welk team wint deze Battle Royal?

Blind tekenen
Rug aan rug zitten en dan precies datgene tekenen dat jij wel ziet
en de ander niet. Welk team slaagt daar het best in?

Broodclip games
Verzamel zoveel mogelijk broodclipjes. Hier kun je superleuke
spelletjes mee doen! Wie is er na 1 minuut de winnaar van het
spel?

Schrijf jouw naamgedicht
We gaan vanmiddag een acrostichon schrijven. Een wattes??? Ja,
misschien heb je er nog nooit van gehoord maar het Wilhelmus is
bijvoorbeeld een heel beroemd acrostichon, een naamdicht. Je
maakt een gedicht met zinnen die beginnen met de letters van je
eigen naam. Uitdaging hè?

Ik hou van Ho�and quiz
Kennis, reactievermogen en teamoverleg staan bij deze quiz
centraal. Wie weet het meest over Holland?
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Levend bowlen
Bowlen, maar dan met echte mensen. Hoe cool is dat!

Extreem sportieve foto's
Altijd al een basketbal willen dunken of een supergave kopbal
willen maken? Met deze foto illusies kan dat!

 


