Eigenwijze voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari
We gaan naar het bos, hier kunnen we natuurlijk heerlijk spelen maar ook doen we een leuke
activiteit. Voor de 7+ kinderen is er ook nog een lekker ruikende creatieve activiteit namelijk badzout
maken. Voor de sportievelingen spelen we mastermind.
De kinderen onder de 7 gaan gekleurd zand maken, wat kunnen we daar dan allemaal mee doen?
Ook spelen we kleurentikkertje en kleurentreffbal.

Dinsdag 25 februari
Voor de kinderen boven de 7 jaar is er vandaag een dropping georganiseerd door S4K. Zullen we de
weg terug vinden? De kinderen onder de 7 jaar gaan naar de speeltuin. Ook blijft er vandaag nog
genoeg tijd om met elkaar spelletjes te spelen.

Er is vandaag een speciale activiteit namelijk skiën, hierover heeft een een aparte brief ontvangen.
De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven gaan in de middag naar de Uithof, vergeet je
handschoenen niet mee te nemen, deze zijn verplicht!

Natuur:

Heerlijke banenbrood maken voor onze middagsnack, maar hoe maak je dat eigenlijk?

Ook maken we knakworstjes in bladerdeeg, dat wordt smullen. We gaan de bijen en vogeltjes helpen,
we maken een vogelhuisje en bijenhotel. Vandaag gaan we lekker spelen in de speeltuin.

Woensdag 26 februari
We spelen kleurenvoetbal, iemand een idee wat dat is? Ook doen we een creatieve gekleurde
activiteit. In de middag gaan we spelen in natuurspeeltuin Floddertje.

Donderdag 27 februari
Exotus serpenti komt langs, zij nemen allemaal gave reptielen mee. Wat weet jij al van deze

reptielen? We spelen 10 tellen in de groene rimboe en er staat nog een creatieve activiteit klaar.
Er is vandaag een speciale activiteit namelijk skiën, hierover heeft een een aparte brief ontvangen.
De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven gaan in de middag naar de Uithof, vergeet je
handschoenen niet mee te nemen, deze zijn verplicht.

Natuur:

Je eigen shirtje maken met natuurlijke kleurstoffen van fruit en groente, spannend! We
lopen vandaag ook een speurtocht en eten tosti’s.

Vrijdag 28 februari
We gaan speuren naar kleuren, wat is jou lievelingskleur? Ook spelen we regenboogestafette en
mattenchaos. In de middag gaan we naar het muziektheater, dat wordt swingen!

Kom jij ook naar deze gekleurde EigenWijze vakantie?!

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 Natuur
en Avontuur BSO zijn de gehele vakantie gesloten.

Echter is op dinsdag en donderdag bij voldoende aanmeldingen 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 17 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 dinsdag 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.

