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Voorjaarvakantie 2019

Beste ouder/verzorger,

Zouden jullie standaard een extra setje kleding, en schoenen die vies mogen worden mee willen
geven alsjeblieft? Zouden jullie deze ook willen voorzien van de naam van jullie kind? Zo wordt de
kans geringer dat spullen kwijtraken.
Afhankelijk van het weer kunnen wij ervoor kiezen van het programma af te zien. Wij zullen niet
geheel iets anders doen, slechts de planning aanpassen op het weer en/of ruilen met een andere
dag.
Ook is het zo dat in de vakantie de kinderen gebracht kunnen worden tot 9.30 uur en weer
opgehaald vanaf 16.30 uur. Deze regel hanteren wij in verband met uitstapjes. Wij gaan dus pas
om 9.30 weg en zijn uiterlijk om 16.30 terug.
Alvast bedankt voor jullie begrip.

We wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie!

Liefs,
Team Topgroep en middenbouw
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Voorjaarsvakantie 2019
De eerste vakantie van 2019 staat alweer voor de deur. De hele maand staat in het thema van de
schrijfster Annie M.G Schmidt. Ook in de vakantie zal Annie M.G Schmidt centraal staan en zullen er
activiteiten rond om gedichten en verhalen van haar worden aangeboden.
Maandag 25 februari.
- Annie M.G Schmidt speelde jaren zelf toneel voordat zij zelf stukken begon te schrijven.
Samen met de kinderen zullen wij dan ook een mini musical maken en uitvoeren.
De uitvoering zal rond 17.00 uur zijn. Het zou fijn zijn als de ouders hier rekening mee
houden met ophalen.
-

Altijd willen weten hoe jij er als Jip en of Janneke uit zou zien? Of gewoon reuze
nieuwsgierig hoe je een eigen silhouetten schilderij maakt. Dat is mooi, want vandaag kun je
die zelf gaan maken als schilderij.

-

Wat weet jij van de verhalen van Annie M.G Schmidt? Test je kennis met een ren je rot.

Dinsdag 26 februari
-

Een van de bekendste hoorspelen van Annie is de Familie Doorsnee. Het gaat over een gezin
waarvan vader zuinig is en moeder de ‘nieuwerwetse’ dingen als een koelkast wil.
Klinkt dat allemaal erg als iets wat in oma haar tijd gebeurde? Dan kun je mee schrijven aan
een super modern hoorspel!

-

Annie M.G Schmidt was een creatieve vrouw, ze schreef gedichten, verhalen, musicals en
schreef voor de krant. Zijn jullie ook zo creatief?
Laat het zien in het maken van een sokpop!

-

Omdat Annie M.G. Schmidt haar musicals en toneel zich uitstekend uitlenen om een
hoorspel mee te maken gaan wij dit samen met de kinderen vandaag doen.

-

Vandaag leren we alles over uilen. Uiltopia komt een demonstratie geven met uilen.
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Woensdag 27 februari.
- Pluk van de Petteflet, Minoes, Abeltje en zo zijn er nog veel boeken op te noemen gemaakt
door Annie M.G. Schmidt.
Vandaag gaan we aan de slag met ons eigen boek maken.
Donderdag 28 februari
- Het jongetje Pluk rijdt in zijn kraanwagentje rond op zoek naar onderdak.
De kinderen op de BSO hebben dan wel onderdak maar geen kraanwagentje. Vandaag
krijgen zij de mogelijkheid om een echte zeepkist te bouwen, misschien wel in de vorm van
het kraanwagentje van Pluk, dit is aan de kinderen zelf om te bedenken!

- Kijk het beertje Pippeloentje,
Op een slof, en op een schoentje.
Er is een heuse speurtocht voor jullie uitgezet geheel in thema!
- Ben je moe van alle activiteiten, of vind je de films van Annie M.G. Schmidt supertof. We
bouwen met zijn alle, in het ei een echte mini bioscoop!

Vrijdag 1 maart.
Viva la Carnaval! Trek je coolste verkleedoutfit maar aan! Want vandaag vieren wij carnaval op de
BSO! Van een heuse carnavalsdisco tot het maken van echte carnaval maskers, niet is deze dag te
gek! Ook maken we onze eigen confetti kanon, gaan we schminken, doen we leuke
carnavalspelletjes en gaan we genieten van een overheerlijke lunch, En wie mag zich vandaag Miss
Carnaval van de BSO noemen?
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