Voorjaarsvakantie 2020
thema “NIETS IS WAT HET LIJKT”

De vakantieperiode loopt van maandag 24 t/m 28 februari 2020 a.s.
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 24-02
Vandaag gaat alles nerovetsrethcA!
Vandaag mogen de kinderen gebracht worden met hun kleren
achterstevoren aan.
De kinderen mogen hun schoenen aan het rek ophangen en hun jas
neerleggen waar hun schoenen normaal staan.
Fruit; De kinderen mogen op de grond onder tafel zitten met z’n allen ipv aan de tafel. En daar het fruit
opeten.
Ochtendactiviteit:
We gaan achterstevoren spelletjes doen!
Lunch:
Brood;
Ze mogen hun stoelen achterstevoren neerzetten en zo gaan zitten dat ze wel
met hun gezicht naar de tafel toe zitten. De kinderen mogen vandaag lekker
knoeien met hun lunch.
Ze mogen eerst beleg op hun bordje doen, daar de boter over heen smeren en daar boven op de boterham
doen.
Zo mogen ze het gaan opeten.
Middagactiviteit:
We vervolg ons programma met nieuwe spelvormen, die
nog steeds in het kader van het thema staan.
We gaan achterstevoren schrijven, een verhaal creeren,
een achterste voren balspellen doen
Als afsluiting nog even een cracker eten met elkaar. Ook
nu kunnen ze als ze dat willen eerst beleg op bord doen en
daar de cracker bovenop doen.

Dinsdag 25-02
Vandaag gaat alles nerovetsrethcA!
Vandaag mogen de kinderen gebracht worden met hun kleren
achterstevoren aan.
De kinderen mogen hun schoenen aan het rek ophangen en hun jas
neerleggen waar hun schoenen normaal staan.
Fruit; de juffen doen in bakjes allerlei stukjes fruit, maar ze draaien het bakje om.. Als de kinderen gaan
zitten kunnen ze dus nog niet zien wat er in zit. Ze zien het pas als ze het weer omdraaien. Er zitten ook
bv fopbakjes in, die zijn leeg. Uiteraard krijgen ze daarna ook gewoon fruit.

Ochtendactiviteit:
Heb je al eens een speurtocht achterste voren gedaan, waarbij de
vragen in spiegelbeeld staan? Na vandaag kun je die vraag met
“Ja”, beantwoorden, want in de ochtend gaan we hier mee
beginnen.
Dit gebeurd in groepen, de groep die op de bso aan het wachten is
kan alvast de volgende activiteit doen;
De kinderen mogen van elkaar andersom foto’s maken, door bv
een handstand tegen de muur te doen, of door ondersteboven aan een duikelrek te hangen. Misschien
kunnen ze zelf nog iets verzinnen. We sturen de foto’s naar ouders en later printen we ze ook uit om op te
hangen.
Lunch:
Brood;
We doen het vandaag andersom, niet de juf maakt de lunch klaar, maar de kinderen zelf! Ze mogen zelf
beslissen wat ze op tafel willen, welk beleg enz. Ook mogen ze onderling iets extra’s bedenken en
aangeven. Bv gekookt of gebakken ei, dit gaat de juf maken.
Middagactiviteit:
Hieronder staan een aantal van de activiteiten die we voor vanmiddag op het programma hebben gezet, al
is het nog niet zeker of dat het wordt want het kan zo maar andersom gaan.

Woensdag 26-02
Ochtendactiviteit:
We beginnen met vuurwerkfruit;
Vandaag bepalen niet slleen de juffen maar ook de kinderen wat we gaan doen. Zij hebben wel een
opdracht bij het verzinnen van een programma, het moet wel nerovetsrethcA! Gelukkig hoeft dat niet bij
niutartnI, daar kunnen we gewoon versieren tijdens onze workshop.
Lunch:
Lekker brood eten
Middagactiviteit:
We gaan nerovetsrethcA! naar Buiten om gezamenlijk iets te doen bij niutartni.

Donderdag 27-02
Fruit; De kinderen mogen fruitspiesjes maken. Ze kunnen kiezen uit
verschillende soorten stukjes fruit.
Ochtendactiviteit:
Eerst met tape je naam “schrijven”. Daarover heen verven. Geeft een
bijzonder effect.

Spelletjes doen zoals achteruit tikkertje, kruiwagen parcoers,enz.
Lunch:
Brood; Beleg met bruine broodjes.
Middagactiviteit:
* We gaan vanmiddag op stap, we vertrekken om 13.00, niet achterste voren
maar vooruit. De bestemming hangt van het weer af, dus blijft nog even een
verassing.
Rond 15.30/16.00 gaan we weer terug naar de bso toe.

Vrijdag 28-02
Dag vol verrassingen! Het programma voor vandaag
verklappen we nog niet want het is één grote verassing!
Fruit;verassing
Ochtendactiviteit:
Verassing
Lunch:
Verassing
Middagactiviteit:
Bijzonder leuke verassing

Een iets minder leuke verassing volgt daarna, want
ed eitnakav si reew ijbroov, sud tchaw ed loochs reew po eilluj!
Eitnakav ed ni reizelp leeV
.maet OSB teH

