
Meivakantie  2019: 

Thema : Oranjekriebels 
De vakantie duurt van maandag 23 april t/m 3 mei 2019. 

Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er 

aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn. 

 

 

De kinderen mogen deze hele week verkleed komen als ze dat willen. 
 

 

* Maandag 22-04;  

 

2e Paasdag, we zijn gesloten. 
 

 

Voor iedereen vast fijne paasdagen. 

 

 

 

 



 

Dinsdag 23 april 
 

Fruit;  

 

De kinderen mogen zelf een kan verse sinaasappelsap maken en opdrinken. 

En stukjes fruit erbij eten. 
 

Ochtendactiviteit: Vrijmarkt 

Op Koningsdag zitten kinderen vaak op een 

vrijmarkt en verkopen hun spelletjes. 

 

We gaan vandaag met elkaar een markt 

namaken. We gaan de markt leuk versieren 

met oranje slingers en oranje ballonnen. 

Dit laten we de hele week staan. Met tafels, 

stoelen/ krukken of juist met kleden. Laat de 

kinderen zelf meedenken hoe het leuk te 

maken. 

 

We kunnen hier spullen opzetten die de kinderen die dag hebben gemaakt en bv speciaal eten 

of drinken wat we op hebben of gemaakt hebben.  Dan kunnen de ouders het bekijken met 

ophalen en van hun eigen kind meenemen uit de kraam. 

 

Ook mogen de kinderen elkaar schminken en elkaars haren kleuren, als ze dat willen met 

spuitbussen. 

Ze kunnen daarna foto’s maken van elkaar. We gaan daarna de foto’s uitprinten en ophangen 

in de ruimte. 

 
Lunch:   

 

Brood eten en oud-Hollandse poffertjes! 
 

 

Middagactiviteit: 

 

* We gaan vanmiddag 6-kamp houden! 

 

De kinderen worden onderverdeeld in groepjes. 

Er zijn 6 verschillende spellen om te doen. Ieder kind krijgt 

een eigen kaartje waar de 6 spellen opstaan.  

 

1. Flessenvoetbal; 

 

Ieder groepje mag 10 minuten spelen. Ze kunnen tegen een 

ander groepje voetballen. 

Ze mogen proberen fles van de ander om te schieten  

 

2. Kruiwagenrace 

 



Een kind gaat op z,n handen staan en een ander kind pakt de benen van het kind en zo lopen 

ze samen een rondje om de pylon heen. Als ze er weer zijn mogen de volgende gas . 

 

3. Blik gooien  

 

Met balletje blikken om proberen te gooien 

 

4.  eierlopen,  

 

Met een ei op een lepel een rondje lopen om de pilonnen, zonder het ei te laten vallen.  

 

5.  ringwerpen,  

 

ringen proberen om de pylon heen te gooien. 

 

6. Koek happen,  

 

Aan een touwtje ontbijtkoek hangen, kinderen mogen met hand op rug proberen de koek op te 

eten. 

 

Ieder kind krijgt een medaille als hij/zij alle spellen heeft gedaan. 

 

 

Ze kunnen daarna even lekker rustig 

knutselen. 

Oranje staat ook voor het Nederlands elftal. 

 

Ze mogen daarom een bal knutselen op 

oranje papier   

Door stukjes papier te knippen en plakken 

van wit en zwart papier kunnen ze een bal 

maken op oranje papier. 

 

 

Woensdag 24 april 
 

Fruit; Er staat een grote bak met vers fruit. 

 
Ochtendactiviteit:  

We gaan vanmorgen oranje muffins maken, namelijk 

mandarijnen muffins.  

We gaan ze vanmiddag opeten  

 

Ook mogen de kinderen een kroontje knutselen. Ze mogen het 

versieren zoals ze zelf willen, kleuren, verven, stickers, 

 

* Brood eten 

 

 

 

 

  



Middagactiviteit: 

We gaan vanmiddag naar clown Jopie in de tent in Zuid-Beijerland!! 

 

Als we terug komen kunnen de kinderen hun eigen gemaakte 

oranjemuffin opeten.. 

 

 

Donderdag 25 april 
 

Fruit; We gaan een Hollands toetje maken! (Zie bijlage)  

 

Onderop blauwe bessen, in het midden yoghurt, bovenop 

aardbeien, dus rood/wit/blauw. 

 

 
Ochtendactiviteit: 

Koningsdag staat ook in het teken van muziek, fanfare, Muziekoptochten bv. 

 

We gaan daarom vandaag naar crescendo. 

Daar zit de muziekvereniging van Zuid-Beijerland. 

We krijgen uitleg over verschillende  muziekinstrumenten en we mogen ook zelf muziek met 

elkaar!!  
 

Brood;  We eten vandaag brood met een gebakken eitje! 

Ook hebben we kokosbrood als beleg voor de kinderen 

die geen ei lusten. 

 
Middagactiviteit: 

Vanmiddag mogen de kinderen de steppen en fietsen 

buiten versieren met oranje, rood, wit, blauwe slingers 

en ballonnen. Als ze het leuk vinden mogen ze ook zelf geschminkt worden en kunnen ze zich 

verkleden. 

 

Daarna mogen ze een ronde doen met de juf  door het dorp op hun versierende fiets of step, de 

optocht!! We gaan langs verschillende speeltuinen en de kinderen kunnen overal even lekker 

spelen. 

 

Als we weer terug zijn krijgen de kinderen een lekker ijsje! 

 

 

Vrijdag 26 april 
 

 Fruit,  Verschillende soorten stukjes fruit, inprikken met stokje met Nederlandse vlag erop. 

 
Ochtendactiviteit: 

Koningsspelen 

 

We gaan vanmorgen sportief doen, we doen mee aan de Koningsspelen!  

Brood en beleg  

 



  
Middagactiviteit: 

Koning en de koningin  

 

We vieren op Koningsdag de verjaardag 

van onze koning; Willem Alexander en 

zijn vrouw de koningin ; Maxima. 

 

We gaan de koning en de koningin mooi 

aankleden. Op een blad zie je van allebei 

de gezichten(zie bijlagen). Met lapjes 

stof mogen de kinderen kleren maken bij 

de koning en koningin.  

 

Ook mogen de kinderen de gouden koets maken  

Dit is gemaakt van een kartonnen bordje. 

  

De helft van de groep mag in de ruimte of buiten op 

het plein liggen letters verstoppen. 

 

Daarna mag de andere groep de letters zoeken. Als ze 

alle letters hebben gevonden mogen ze er een woord 

van proberen te maken. 

De woorden zijn allemaal de naam van een prinses, bv 

Amalia 

 

Ze mogen van te voren wel weten hoeveel letters het woord heeft wat ze moeten vinden. 

 

Als afsluiting spies maken met stukjes kaas, worst, komkommer en oranje Paprika. 

 

 

 

 



 
In de tweede week van de mei vakantie hebben we een ander thema; 

 

Thema : Flora en Fauna 
 

Maandag 29 april 

 
Fruit; Vers fruit met voor ieder wat wils. 
 

Ochtendactiviteit: 

We maken vandaag mooie bloemen van 

fruit  Daarna lekker opeten.  

 

De kinderen mogen zelf op de ramen 

bloemen tekenen en in verven. 

 

We gaan buiten een ballonnen spel 

doen. 

In iedere ballon zit een letter. De letters 

vormen bij elkaar een woord wat te 

maken heeft met bloemen. 

 

Voordat er een ballon kapot gemaakt mag worden voor de letter moeten de kinderen eerst een 

opdracht uitvoeren. 

Ze mogen een parcours lopen, het voorste kind in de rij verzint een parcours, de rest doet hem 

na. 



Het voorste kind sluit daarna achteraan in de rij, zodat daarna iemand anders vooraan staat. 

Als alle ballonnen kapot zijn mogen ze het woord gaan raden. 

 

Brood; Harde broodjes uit de oven, met een gekookt eitje erbij. Voor de kinderen die geen 

gekookt eitje lusten, is er ook tomatensoep. Of ei en soep, dat mag ook. 

 
Middagactiviteit: 

We gaan bloemen knutselen; 

 

We gaan een bosje bloemen in een potje 

namaken.  

 

Ook mogen ze de ruimte versieren met 

bloemenslingers. ( zie bijlagen)  

 

Daarna even lekker naar het bos toe wandelen. 

De kinderen mogen foto’s maken van mooie 

bloemen die ze tegen komen. In het bos lekker 

spelen. 

 

Als afsluiting als we weer terug zijn lekker wat drinken en een crackertje 

eten. 

 

Dinsdag 30 april 
 

Fruit; De kinderen mogen met elkaar een pauw maken van fruit en daarna lekker opeten! 

 
Ochtendactiviteit: 

 

We gaan een aquarium maken! 

 

De kinderen kunnen op 2 verschillende manieren een aquarium maken; (zie bijlagen)  

 



1. Van een plastic bord 

2. Van een schoenendoos 

 

Brood eten met diverse soorten beleg 

 
Middagactiviteit: 

De kinderen worden in groepjes verdeeld. 

 

Er ligt een blad waar alle landen op staan. Ook zijn er afbeeldingen van dieren uitgeprint.  

De groepjes gaan in aparte ruimtes zitten. Ze mogen met elkaar de dieren proberen te plakken 

op het land waar ze vandaan komen. Daarna gaan we kijken of het goed is. 

 

Daarna gaan we het dierengeluidenspel doen. 

Dit kan zowel binnen als buiten. 

Ieder kind is een ander dier. 

Ze gaan verspreid over de ruimte zitten en maken hun eigen dierengeluid.  

 

1 kind is geblinddoekt, de juf zegt dat het kind bv het paard mag zoeken, het kind probeert 

door alle geluiden het paard te herkennen 

en op te zoeken. 

 

Als hij/zij het paard heeft gevonden, dan 

mag het “paard” geblinddoekt en een ander 

dier gaan zoeken. 

 

Als afsluiting lopen we naar de patatzaak. 

De kinderen mogen een ijsje uitkiezen en 

lekker daar opeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 1 mei 
 

Fruit ; een gezonde start van de dag. 

Ochtendactiviteit: 

We gaan na het fruit naar de kinderboerderij. De kinderen mogen helpen met de verzorger. Ze 

mogen de dieren te eten geven en klusjes doen. 

We nemen zelf ook iets mee als bedankje omdat we altijd mogen meehelpen met het 

verzorgen van de dieren. 

We nemen lekkere appeltjes mee voor de dieren. 

 

Brood; brood en een paar poffertjes erbij.. 

 
Middagactiviteit: 

De juf of kind zelf begint met een dier te tekenen op het krijtbord, de kinderen mogen raden 

wat het is. Degene die het raadt mag daarna een dier tekenen. 

 

Van hartjes mogen de kinderen dieren maken Ze kunnen van gekleurd papier iets maken of 

wit papier zelf in de goede kleuren verven en daarna een dier maken. 

 

Als afsluiting nog even cracker of plakje ontbijtkoek. 

 

Donderdag 2 mei 
Fruit; allerlei stukjes fruit, kinderen mogen zelf een spies maken met eigen gekozen fruit. 

 
Ochtendactiviteit: 

Ieder kind mag een naam van een dier opschrijven, of van een dier van zichzelf of van een 

dier wat hij/zij kent.  

 

Alle briefjes gaan in een mand, de juf gaat het goed schudden. 

Een kind mag er een briefje uithalen. 

 

Hij/zij mag raden wie het dier heeft opgeschreven en wat voor dier het is. 

Als hij/zij het goed heeft geraden mag de ander zeggen dat het klopt, als het i klopt, dan gaat 

het briefje weer terug in de mand. 

 



Hoe langer het spel bezig is, zullen dezelfde briefjes weer terug keren. Het is dus belangrijk 

dat de kinderen onthouden van wie het dier niet was, zodat ze meer kans maken om het goed 

te raden. Het spel kan doorgaan totdat alle dieren zijn geraden. 

 

Brood; tosti’s! 

 
Middagactiviteit: 

We gaan knutselen met rietjes. 

De jongere kinderen kunnen vlinders maken van 

rietjes. De oudere kinderen kunnen allerlei 

bouwwerken maken met rietjes.   

 

We gaan een dierenquiz doen! Het zijn 15 vragen. 

De kinderen worden verdeeld in groepjes en ieder 

groepje krijgt z’n eigen werkblad om met elkaar in 

te vullen. 

We gaan het daarna met elkaar nakijken. 

 

Tussendoor even lekker naar de speeltuin toe, of vanmorgen 

of vanmiddag, even kijken wat het beste uitkomt. 

 

Als afsluiting stukjes kaas, worst, paprika, tomaat, 

komkommer met elkaar maken en opeten. 

 

Vrijdag 3 mei 
 Fruit: Bakje yoghurt met Fruit eten 

 
Ochtendactiviteit: 

We gaan een soort stoelendans doen, alle stoeltjes staan achterstevoren in een kring. 

Op ieder stoeltje ligt een leeg blaadje. 

 

Bv. 1 poot van een dier, of een staartje van een dier, zodra de muziek stopt, ga je bij de stoel 

waar je bent er een poot bij tekenen bv of een hoofd, maar 1 onderdeel van een dier. 

Zo komt er op het laatst een grappig dier tevoorschijn , getekend door meerdere kinderen. 

 

Daarna kunnen ze de normale stoelendans nog doen en/of stopdans. 

 

Brood; eten met allerlei lekkers er op.. 

 

Middagactiviteit:We gaan vanmiddag naar Maasdam naar de hoekse 

zuivelmelkveebedrijf Commijs.  

Van te voren vragen we of de kinderen oude kleren aandoen of 

meenemen en kaplaarzen. 

We vertrekken om 13.00 en we gaan om ongeveer 16.00 weer 

terug. 

 

We krijgen een rondleiding op de boerderij en mogen alles ontdekken op de boerderij. 

Ook is er een speelruimte voor de kinderen. 

 

Als afsluiting nog even lekker een crackertje eten. 


