Eigenwijze voorjaarsvakantie

Maandag 25 februari
De vraag van vandaag voor een aantal kinderen van ons is: kan jij blijven staan wanneer je van een
berg afglijdt?!De kinderen die zich hebben opgegeven gaan vandaag skiën bij de Uithof
Hoe snel gaat jou raket?! Vestig jij een record? Dat is de vraag voor de creatieve mensen vandaag?
En hoe scoort een Belg een doelpunt? Je weet het antwoord wanneer je gaat sporten vandaag.

Dinsdag 26 februari
Wat valt er allemaal te ontdekken in de wereld? Dit ga je vandaag zelf ondervinden in de ontdekhoek
in Rotterdam

Natuur:

In de ochtend maken we de moestuin klaar voor een nieuw voorjaar. Ook maken we een
ontwerp voor een kippenhok.

Daarna gaan we vuur maken, ieder een klein eigen vuurtje waarop je jouw eigen popcorn kan maken
in een blikje. We bakken broodjes met knakworst.

Tenslotte komen alle kleine vuurtjes samen in een groot voorjaarsvuur en doen we een zonnedansje

Woensdag 27 februari
Een gezellige spelletjes ochtend, daar beginnen we mee, en in de middag gaan we naar het Museon
en komen we van alles te weten over science.

Donderdag 28 februari
Wie blijft er vandaag op zijn ski’s staan wanneer je hard naar beneden glijdt? En voor alle kinderen
die niet mee gaan skiën in de Uithof is er ook een leuk programma. Kies je om lekker een taart te
gaan bakken of wil je liever de “ei” challenge doen? Of ga je sportief bezig zijn met een hindernis
parcours. Een hele afwisselende dag waar jij je niet hoeft te vervelen.

Natuur:

Vandaag komt iemand van Exotis Serpenti langs om ons kennis te laten maken met

verschillende reptielen; een boa constrictor, een schildpad, een rattenslang en een kameleon.
Daarna eten we tosties.
In de middag maken we onze eigen reptiel-handpop.

Vrijdag 1 maart
BINGO! Altijd leuk en spannend, wie gaat er vandaag met een klein prijsje vandoor? Of heb je het per
ongeluk fout en word het een liedje zingen.
En in de middag doen we sportieve oud Hollandse spelletjes, of gaan we diverse proefjes doen met
water.

Belangrijk om te weten:
In de vakantie zijn wij geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag en tegen extra
tegoed/ betaling tot 18.30 uur).

Wilt u uw kind uiterlijk om 09.30 uur brengen, dan kunnen wij op tijd met ons
programma beginnen.

Alle activiteiten starten en eindigen op het Schilpkasteel. Het Reflekspaleis en de
Rhijenhofvilla zijn de gehele vakantie gesloten.

Echter is op dinsdag en donderdag BSO Natuur en Avontuur geopend. Mocht u uw

kind(eren) hiervoor hebben opgegeven, dan kunt u uw zoon/dochter hier brengen en halen.

Komt uw kind naar de Eigenwijze opvang om mee te doen met de leuke activiteiten?
Vergeet dan niet om uw kind aan te melden via EigenWijs/Konnect vóór 18 februari. Aanmelden na

die datum kan natuurlijk ook; deelnemen aan de workshops/uitstapjes is dan niet gegarandeerd en

uw kind kan alleen komen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Heeft u uw kind niet aangemeld, dan
verwachten wij uw kind niet.

Op maandag en donderdag hebben wij een extra activiteit namelijk skiën. Hierover

heeft u een aparte brief ontvangen. Alleen de kinderen die zich hebben opgegeven en hebben

betaald gaan mee skiën. Handschoenen zijn verplicht! Voor de kinderen die niet gaan skiën is er
een leuk activiteiten aanbod op locatie.

Kinderen die niet op de BSO Natuur en Avontuur zitten, maar het wel leuk vinden om
mee te doen met het Natuurprogramma op dinsdag en/of donderdag kunnen dat laten weten aan
de Eigenwijze medewerkers en/of via een berichtje in Eigenwijs/Konnect.

De zwemlessen van Excelsior en het zweminstituut gaan deze vakantie gewoon door.

Het programma is onder voorbehoud.

