EigenWijze Mei vakantie
2022
Maandag 25 april
Voor de 7+ kinderen beginnen we de vakantie lekker sportief door mee te doen aan de Sportdag van
S4K met verschillende sportieve activiteiten. De kinderen jonger dan 7 kunnen in de ochtend kiezen
tussen een lekkere kookactiviteit met koekjes of een leuke sportieve activiteit waarin de overkant
veilig gehaald moet worden. In de middag gaan zij naar de Zandspeeltuin.

BSO Natuur en Avontuur: Wij hebben we een creatieve en duurzame ochtend: we gaan een
bewaarton voor lege batterijen met papier-maché bekleden en daarna nog verven als batterij. We
maken een vuurtje als het droog blijft en bakken ons eigen broodje af. In de middag gaan we op pad
in de omgeving voor het maken van een Natuurschilderij of Natuurarmband misschien is er ook nog
tijd over voor Afvalbingo

Dinsdag 26 april
Trek vandaag je mooiste Rood, Wit, Blauw of Oranje outfit aan, want alles wat we vandaag gaan

doen of maken staat in het teken van Koningsdag 2022! In de ochtend spelen we Koningsdag Bingo
en wie weet win jij wel een Koningskroon of Koninginnekroon of speel jij liever het sportieve spel

Koning of Koningin, Prins of Prinses? Als aandenken van deze leuke pre-Koningsdag maken we te

gekke Koninklijke foto’s met echte Hollandsche Foto Props. Als je nog energie over hebt dan kun je in
de middag nog meedoen met de kleurenloop: Rood, Wit, Blauw of Oranje boven?

Woensdag 27 apriL
GESLOTEN IN VERBAND MET KONINGSDAG.

Donderdag 28 apriL
Vandaag komt de Knutselmeester langs en gaan de 7+ kinderen Borstelbotjes en Bibberbeestjes
maken. Wat zijn dat voor rare wezentjes en wat kunnen ze allemaal? De kinderen van 4 tot 6 jaar

gaan in de ochtend naar Prinsenbos in Naaldwijk, in dit bos kun je van alles leren over bloemen en
planten; er is een kruidentuin, een vlindertuin en een vogelscherm. Ook staan er leuke speeltoestellen
waar we kunnen klimmen en klauteren. In de middag spelen we 10 tellen in de groene rimboe en
gaan we zout- schilderijen maken.

Vrijdag 29 april
Ga jij mee op Lente Bingo speurtocht in het bos of ga jij liever boeven vangen? Na een lekkere lunch
gaan we ons lekker uitleven in het Klauterwoud in Vlaardingen. Trek daarom niet je mooiste of
nieuwste kleren aan want de kans is groot dat je een beetje vies wordt.

Maandag 2 mei
In de ochtend gaan de oudere kinderen een Bos Bingo en Domino spel spelen. En de kinderen van 4
tot 6 jaar gaan zich uitleven in de Zandspeeltuin.
In de middag is er een Drumworkshop: in de Drumcaravan kun je op een elektrisch drumstel je
eerste echte drum les krijgen!
Op sportief gebied gaan we Multibal spelen: meerdere ballen van verschillende sporten maar wat
gaan we daar precies mee doen?
De lente is begonnen en die gaan we in een 3D knutsel proberen uit te beelden.

BSO Natuur en Avontuur:

Nu in de lente alles weer groeit en bloeit en de pollen door de

lucht vliegen, gaan we op EigenWijze middeltjes tegen Hooikoorts maken Uiteraard genieten we van
een heerlijke zelfgemaakte lunch maar wat zal de middag brengen? Sssshhhttt dat is een
moederdag geheimpje! Hopelijk houdt ze ervan?

Dinsdag 3 mei
Whoop Whoop we beginnen de ochtend sportief en ritmisch tegelijk! Drumtastic is een swingende
workshop waarbij we met drumstokjes op een fitnessbal actieve en ritmische bewegingen maken.
In de middag kun je je fantasie de vrije loop laten bij het verzinnen je eigen beeldverhaal, maak jij
een stripverhaal, een prentenboek of bedenk jij een nieuw soort beeldverhaal?

Heb jij nog energie over na de Drumtastic workshop, dan kun je je in de sporthal (of bij lekker weer
buiten) uitleven met het sportieve spel “Binnen het minuut”!

Woensdag 4 mei
In Geur en Kleur! Vandaag gaan we op EigenWijze zelf zeep maken In de middag kunnen we onze
energie kwijt in Speeltuin Meer en Bos.

Donderdag 5 mei
In Japan hebben ze naast Moederdag en Vaderdag ook Kinderdag! En dat wordt gevierd op 5 mei!
Vandaag gaan we daarom een Konoibori maken of een Eigenwwijs Kleurboek.

In de ochtend gaan de kinderen van 4 tot 6 jaar naar de Natuurspeeltuin in het Zuiderpark
Op sportief vlak is er vandaag ook genoeg activiteit te bespeuren zoals Annamaria Koekoek, Chinese
muur tikkertje en Belgisch handbal
De 7+ kinderen gaan op pad met FotoBart van Kidzklix. Ieder kind gewapend met een eigen digitale
fotocamera op zoek naar de schoonheid en kleine wondertjes in de natuur. Schuilt er een echte
fotograaf in jou?

Vrijdag 6 mei
Vind jij het ook zo leuk om lekker te krijten op de stoep? Vandaag gaan we onze EigenWijze stoepkrijt
maken. Bepaal je eigen kleur en krijten maar! Houd jij meer van sporten dan is daar uiteraard ook
aan gedacht en kun je je uitleven in de sporthal en bij mooi weer uiteraard lekker buiten.
In de middag gaan we gezellig allemaal naar Bouwspeeltuin Maeterlinck waar we kunnen skelteren,
spelen of hutten bouwen.

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 is gesloten.

Bij voldoende aanmeldingen is de BSO Natuur en Avontuur op maandag 25 april en
maandag 2 mei 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 de EigenWijze Ouderapp vóór 14 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 maandag kunnen dat laten weten aan de EigenWijze
medewerkers en/of via een berichtje in de EigenWijze Ouderapp.

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

Het programma is onder voorbehoud.

