Week 30: Thema ‘De boer op’
In week 30 hebben we het thema ‘De boer op’. We hebben
verschillende activiteiten bedacht om deze week te gaan doen.
Wie van de kinderen kan een echte boer/boerinnen diploma halen?
Het belooft een leuke week te worden.
MAANDAG 24 JULI: BEZOEKJE AAN KAAS- EN ZUIVELBOERDERIJ ’t HOEPEL
We brengen met ALLE KINDEREN een bezoekje aan kaas- en zuivelboerderij ’t Hoepel in Mander.
Met de kinderen uit groep 4 t/m 8 (schooljaar ’16- ’17) gaan we op de fiets. Graag dus de fiets mee!
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gaan met de auto.
DINSDAG 25 JULI : BEZOEKJE AAN BWG STABLES IN TUBBERGEN
We gaan met de kinderen uit groep 3 t/m 8 een kijkje nemen bij de BWG Stables in Tubbergen. Ook hier
krijgen we uitleg en een rondleiding. Als het droog is, gaan we in het bos picknicken/brood eten.
Met de kinderen uit groep 4 t/m 8 (schooljaar ’16 -‘17) gaan we op de fiets. Graag dus de fiets mee! De
kinderen uit de groepen 3 gaan met de auto.
Wat gaan we verder doen?
* Boer/boerinnen diploma halen
* Blotevoetenpad
* Popcorn maken
* Boerencake bakken

* Klompen lopen
* Trekkerrace
* Eierenrace
* Koeien melken

Week 31: Thema waterpret!
(bij slecht weer spelen we ‘de jongens tegen de meisjes’)

In week 31 hebben we het thema ‘Waterpret’. We hebben weer verschillende leuke activiteiten bedacht
om deze week te gaan doen.
In competitievorm gaan we diverse waterspelletjes doen:
 Flessenvoetbal
 Sponzenrace
 Bekerrace
 Wie trekt het snelst een bevroren T-shirt aan??
 Waterballonnen vangen
 Het lekkende flessen spel
 Per tweetal een ballon tussen de buiken naar de overkant brengen
 Waterpinata spel
Neem dus ook voor dit thema je zwemkleding mee naar de vakantieopvang!!!

Week 32: Thema ‘vakantiepret’
Wat gaan we doen?
Op maandag 7 augustus brengen we ’s ochtends een bezoekje
aan het speelbospad (Eekhoorntjesbos) in Nijverdal. Neem dus je laarzen mee.
’s Middags gaan we gezellig cupcakes bakken.
Op dinsdag, woensdag en donderdag gaan we met z’n allen wat lekkers bakken. Ook hebben we een
leuke speurtocht in petto in combinatie met een picknick.

Week 35: Thema ‘houtdorp’
LET OP: DEZE WEEK ZIJN WE OP DE BOERDERIJ. GRAAG
DAAR JULLIE KINDEREN BRENGEN EN HALEN!
Wat gaan we doen?
 Hutten bouwen; neem je EIGEN HAMER (v.v. naam!) mee!
Wij zorgen voor voldoende pallets en spijkers!
Heb je nog oude lakens, neem deze mee!


Marshmallows roosteren



Bij mooi weer komt er ook een buikglijbaan te liggen! Neem dus je zwemkleding mee!



Poffertjes bakken! We hebben een grote poffertjesplaat en gaan zelf heerlijke poffertjes bakken!



Daarnaast hebben we net als voorgaande ‘kampeerjaren’ op ‘De Boerderij’ een grote zandbult
waar de kinderen heerlijk op kunnen spelen.



Schminken en glittertattoo’s

Het belooft een leuke week te worden!

