Eigenwijze meivakantie
2019
Maandag 22 april
Vandaag zij wij gesloten i.v.m. 2e Paasdag.
Dinsdag 23 april
We gaan spelen in de natuurspeeltuin in het Zuiderpark, kleding die vies mag worden is

daarbij handig. Ook gaan we sportief en creatief aan de slag. Voor de oudere kinderen is
er midgetgolf en met de jongere kinderen spelen we mattenchaos.
BSO Natuur en Avontuur: We maken groene groeifiguren en als lunch maken we een lekker
broodje gezond. In de middag maken we een echte mierenboerderij

Woensdag 24 april
De dag begint met verschillende sportspelletjes, na een warming up kunnen we beginnen.
Misschien weet jij ook nog wel een heel leuk sportspel. In de middag gaan we hutten
bouwen met hout, spijkers en hamers bij bouwspeelplaats Maeterlinck.
Donderdag 25 april

In het Rijswijkse bos doen wij mee met een vossenjacht verzorgd door S4K. Kan jij iedereen
vinden? In de middag spelen de jongste kinderen mini hockey en de oudere kinderen tien
tellen in de Rimboe. Natuurlijk gaan we ook nog creatief aan de slag.
BSO Natuur en Avontuur: We maken een boekenlegger, ketting of sleutelhanger van
bloemetjes. Als lunch maken en eten we gevulde eieren met brood. In de middag gaan we
een spannende natuurspeurtocht doen. Als we nog tijd en zin hebben maken we onze
eigen kwasten en schilderen buiten op een doek.

Vrijdag 26 april
We gaan spelen in het Monkeybos, kunnen jullie net zo klimmen als echte aapjes? In de

middag spelen we verschillende sportspelletjes en kan je nog in het atelier aan de gaan.

Maandag 29 april

Vandaag gaan we op speurtochten in Delftse Hout. De jongere kinderen lopen het
dierenvriendjespad en de oudere kinderen gaan op een andere ontdekkingstocht. Voor de
jongere kinderen is er ook nog de mogelijkheid om mini golf te spelen of een dierenverblijf
te maken. En de oudere kinderen kunnen water, vuur, spons spelen of huttenbouwen.
Dinsdag 30 april

Deze ochtend gaan we mooie creaties maken van zoutdeeg. Kunnen we dit ook mooie
kleuren geven? Ook gaan we sporten: voor de jongere kinderen is dit voetgolf en de
oudere kinderen worden uitgedaagd bij mattenchaos. In de middag komt “de Ontdekbus”
op bezoek. In twee groepen gaan we aan de slag met techniek!
BSO Natuur en Avontuur: We gaan onze eigen zeepjes naar eigen geur, kleur en vorm

maken. Als lunch maken we zelf pizza’s en bakken deze op de buitenoven. In de middag
spelen we levend dierenstratego.
Woensdag 1 mei
Een gezellige spelletjes ochtend, daar beginnen we mee, en in de middag gaan we naar
de Speeldernis. Kleding die vies mag worden is vandaag wel handig.
Donderdag 2 mei
We maken ons eigen levend stratego spel. Natuurlijk gaan we dit spel ook spelen. De
sportactiviteit voor vandaag is atletiek en hokobal en in de middag komt “Gonny in het
groen” langs. Gonny gaat met ons naar het bos, hier gaan we op zoek naar kriebelbeestje
en waterbeestjes. Welk beestje hoop jij te vinden?
BSO Natuur en Avontuur: We maken een avontuurlijk uitstapje naar History Land in
Hellevoetsluis:Beleef de oertijd met dinosaurussen, dino-botten opgraven, goud zoeken. En
ontdek hoe het in de oorlog was, met gevechtsvliegtuigen, bunkers en vele andere zaken.
Vrijdag 3 mei

Vandaag maken we een lekkere lunch klaar voor een picknick. We gaan namelijk
picknicken in het bos. Als we alles lekker hebben opgesnoept zijn we klaar voor een echte
bootcamp in het bos.

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.Op dinsdag en
donderdag is ook de BSO Natuur en Avontuur geopend.

(Het Reflekspaleis en de Rhijenhofvilla zijn de gehele vakantie gesloten).
U kunt uw kind( eren) brengen en halen naar de locatie waarvoor zij zijn pgegeven.

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 15
april. 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.

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 via een berichtje in Eigenwijs/Konnect.

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

Het programma is onder voorbehoud.

