Houtdorp bij Kinderopvang
De Boerderij!
Het is weer zover: ZOMERVAKANTIE
Week 28 & 29
HOUTDORP 2021!
Week 28 & 29 zal in het teken staan van houtdorp! Samen hutten bouwen en lekker
spelen op de boerderij! Wat is er nog leuker? Vakantie wordt echt vakantie bij de BSO!
Nadat je ’s ochtends gebracht bent bij de Boerderij (locatie voor de schuur), gaan we
lekker aan het timmeren en bouwen met alle houtmateriaal dat aanwezig zal zijn. Je mag
ook oude lakens, gordijnen e.d. meenemen van huis voor het aankleden van de hutten.

Daarnaast zijn er diverse spelactiviteiten, zie hieronder!
Wat gaan we allemaal nog meer doen?
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-

-

TIE DYE (Neem een wit shirt van katoen mee die geverfd mag worden!)
BUIKGLIJDEN: We gaan natuurlijk lekker waterspelletjes doen
en gebruik maken van de buikglijbaan! Neem dus je
zwemkleding en handdoek mee!
KONIJNTJES: Konijntjes uit de hokken halen en knuffelen
RONDJE OP DE BOERDERIJ: Een rondje over de boerderij en voor wie het nog een
keertje leuk vindt; Help Boer Harry met de dieren voeren!
GROTE ZANDBULT: Er zal geen zandbak zijn, maar juist een mega grote zandbult.
Hoe leuk is dat?
HUTTEN BOUWEN: Samen timmeren,schilderen en gezellig maken
TENTEN: Tenten opzetten. Wie lukt het om zelf een tent op te zetten?
MARSHMALLOWS ROOSTEREN: En daarna lekker opsmikkelen met elkaar!
POFFERTJES EN BROODJE KNAKWORST
PONY RIJDEN, Schminken, Veertjes in de haren en Tattoos
LEKKER VOETBALLEN!
Extra activiteiten/spelletjes: Zoek de vlag, tikspelletjes, kringspelletjes,
kleurplaten enz.

KORTOM; we hoeven ons niet te vervelen!
!!!! Dit zal plaatsvinden bij Kinderopvang De Boerderij aan de Bragersweg 9.
Wij verzoeken u, maakt niet uit welke leeftijd, dat u uw kind(deren) komt
brengen en halen bij de Boerderij. Wij vinden het te gevaarlijk als kinderen zelfstandig komen.
Het is handig dat kinderen een hamer mee mogen nemen, zodat ze goed kunnen helpen
klussen! Wel even voorzien van naamsticker (op eigen risico)! Oude kleding aan is een
must! Heb je thuis nog oud beddengoed of lakens? Neem ze mee!

Wij gaan er gezellige weken van maken!

