
 

 

Voorjaarsvakantie 2019 

 

thema NIEUWSGIERIG 

 

De vakantieperiode loopt van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart. Het programma is een globale 

indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer 

bv. spelbreker zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 25-02 
 

Fruit;  

 

Vandaag maken we, om de voorjaarsvakantie te openen,  fruit in het thema 

voorjaar, schapen en bloemetjes!  
 

Ochtendactiviteit:  

Optische illusie,  

 

We gaan van vandaag op verschillende manieren optische illusies onderzoeken en waarnemen!  

 

We hebben een werkblad met opdrachten, dat we kunnen 

maken met de kinderen;  

 

Ook maken we een optische illusie van handen maken. 
 

Lunch:   

 

Brood; Witte broodjes met knakworsten! Daarnaast mogen ze 

ook gewoon brood eten. 

 

 

Middagactiviteit: 

Optische illusie2  
 

Er liggen tekeningen klaar, die kunnen omgedraaid worden, en dan staat er 

iets heel anders. De kinderen mogen ook zelf een tekening verzinnen die 

ook omgedraaid kan worden. 

 

Als het droog is gaan we vanmiddag op stap, we gaan foto’s maken van en 

met elkaar waarop dingen anders zijn dan dat ze lijken.Bv naar het bos, de 

speeltuin enz. 

 

Als het regent, kunnen er ook binnen foto’s gemaakt worden. De kinderen mogen ook zelf 

illusiefoto’s bedenken. We printen ze later uit en maken 

er collages van. 

 

Einde van de middag mogen een paar kinderen crackers 

maken met allerlei beleg erop. 

Ze zitten apart in een ruimte, 1 voor 1 komt een ander 

kind binnen, hij/zij heeft een blinddoek om, en mag 

eerst ruiken aan de cracker en  raden wat er op de 

cracker zit. Daarna proeven.. 

Om zo te testen of de geur goed is of een illusie is. 
 

 

Dinsdag 26-02 
 

 Fruit; 

 

Fruitspiesjes, ze mogen verschillende soorten fruit een aan sateprikker prikken en lekker opeten. 
                   



Ochtendactiviteit:  

We gaan vanmorgen verrekijkers knutselen, die hebben we vanmiddag 

nodig tijdens ons uitstapje. De kinderen die klaar zijn of niet willen 

kunnen om de beurt op de WI spelletjes doen., zet de kookwekker. 

 

Ook gaan we allemaal proefjes doen met water, ontdekken wat er gebeurt 

dmv proefjes. 

Er komen verschillende proefjes te liggen die de kinderen met elkaar 

kunnen doen. In overleg met de juf mogen ze zelf kiezen welke proefjes 

ze willen doen  
 

Lunch:  Brood en beleg  
 

 

Middagactiviteit: 

We gaan smiddags naar het nationaal landschap centrum in 

Numansdorp. We gaan om 13.45 weg. We krijgen daar een rondleiding en 

gaan allemaal dingen zien en ontdekken wat in het teken staat van de 

natuur, ook gaan we een speurtocht doen. 

Dit zal tot ongeveer 16.00-16.30 zijn. 
 

 

Woensdag 27-02 

 
 Fruit; 

We maken bloemen van fruit 
 

Ochtendactiviteit:  

We gaan vanmorgen voorjaarsboeketten maken! Deze mogen na 

afloop mee naar huis toe! 

 
 

Lunch:   

 

Tosti’s en lekker brood eten 

 

Middagactiviteit: 

De kinderen mogen met elkaar een poppenkastvoorstelling bedenken. 

Als de voorstelling af is, mogen de grote kinderen van het 

kinderdagverblijf komen kijken naar de voorstelling. 

 

Als het goed weer is gaan we even lekker naar buiten. Ze mogen ook op 

een step als ze dat leuk vinden. Evt een bal meenemen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 28-01 

 
 Fruit; 

Bakjes met yoghurt en fruit erdoorheen 
 

Ochtendactiviteit:  

We gaan met de kinderen mooie bloemstukken maken, die de 

kinderen mee kunnen nemen voor thuis. Kinderen die al een 

boeket gemaakt hebben mogen mee doen met de spelletjes 

juf. 

 
Lunch:   

 

Brood, beleg, gebakken ei erbij. 
 

Middagactiviteit: 

 

We gaan vanmiddag een speurtocht doen! 

 

De groep wordt verdeeld. 

 

Het eerste groepje mag vooruit, ze stippelen een route uit 

dmv stoepkrijt. Ze mogen op straat allerlei opdrachten 

opschrijven voor het volgende groepje, dit kunnen 

rekensommen zijn, weetjes over elkaar, dingen die in het 

nieuws zijn enz.  

 

Daarna mag het volgende groepje het gaan lopen. 

 

Degene die zitten te wachten of al klaar zijn met de 

speurtocht kunnen iets lekker gaan maken. 

 

Ze gaan cupcakes maken voor de hele groep. Als de 

cupcakes klaar zijn kunnen ze versierd worden met 

marsepein en/of versiersels. 

Na afloop van de speurtocht is er voor iedereen een lekkere cupcake om op te eten. 

 

Vrijdag 01-03 
 Fruit; 

Voor ieder wat wils.. 

 
Ochtendactiviteit:  

We gaan ontdekken met blote voeten! 

 

Op het plein zetten we allemaal bakken neer. In iedere bak doen 

we ander materiaal. 

Zoals bv; zand, water, steentjes, stro, spaghetti, gras, 

scheerschuim, mais.  

 

De kinderen mogen achter elkaar aan lopen door de bakken heen. Daarna nog even kliederen 

door bv “heksensoep” te maken met water en zand. 

 



Lunch:   

 

* Brood eten 

 

Middagactiviteit: 

We gaan vanmiddag voorjaarstekeningen maken met waterverf. 

We maken een wit blad helemaal mooi met allerlei 

verschillende kleuren waterverf. 

Daarna maken we er witte bloemen op en in het midden kan een 

knoopje worden geplakt. 

 

We gaan vanmiddag spelen met bekers, een touwtje en hoepels;  

 

Als tussendoortje staan er bakjes met zoutjes, zoals gezouten kleine krakelingen bv. 

 
 

 

Veel plezier in de vakantie. 

Het BSO team. 


