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Wensen Wonderland
26 december t/m 06 januari

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: wij gaan de eerste week veel op reis. De tweede
week blijven wij lekker thuis.

In dit waanzinnige wonderlijke wonderland is alles mogelijk. Je stoutste dromen en meest
magische wensen komen uit en worden werkelijkheid. Onze slee reist van Wonderdam naar
Wensveld en bezoekt ondertussen alle mooie plekjes die er te zien zijn. Welke wensen laat jij
uitkomen? Het wordt een magische winter… 

Maandag 26 december 2022
Tweede kerstdag. Wij zijn vandaag gesloten.

Dinsdag 27 december 2022
Naturalis
Het Naturalis Biodiversity Center. Een plek waar onderzoek gedaan wordt
en waar wij ook zelf kunnen onderzoeken. Met veel verschillende ruimtes
en thema's.
Om op �jd bij Naturalis te kunnen zijn, dienen de kinderen uiterlijk 09.00u
aanwezig te zijn. Neem je eigen broodtrommel en beker mee, de inhoud
zorgen wij voor. Als je een museumjaarkaart hebt mag je deze meenemen.
De leiding zal deze voor je bewaren.

Woensdag 28 december 2022
Wij zijn vandaag gesloten.
De opvang is vandaag bij het Buitenhof

Donderdag 29 december 2022
Exotus Serpen�
Vandaag komen de rep�elen van Exotus Serpen� bij ons langs. Leuk om
dieren van dichtbij te zien. En misschien vind je het ook leuk om ze aan te
raken. Wij komen veel over ze te weten.
Zorg dat uw kind om 09.00u aanwezig is in verband met de ac�viteit.

Piraten gaan zwemmen
Vond je de rep�elen om te bibberen? We fietsen naar het zwembad om ons
onder te dompelen. Haal jij de meeste punten in de glijbaan?
Neem je fiets mee, je zwemkleding en je eigen broodtrommel en beker
(inhoud zorgen wij voor).

 



FloreoKids  BSO De Vrijbuiters

Wensen Wonderland
26 december t/m 06 januari

Rebellen gaan bowlen
Vond je de rep�elen om te bibberen of juist erg leuk? Wij lopen naar
Frenky's om samen met de Schatzoekers te gaan bowlen. Strike!!
Trek kleding aan wat passend is bij het weer. Eventueel een reserve setje
als het regent.

Vrijdag 30 december 2022
Wij zijn vandaag gesloten.
De opvang is vandaag bij de Schatzoekers

Maandag 2 januari 2023

PyjamaMysterie
Held op sokken! Welkom bij de Vrijbuiters. Mysterieuze zaken gebeuren er
vandaag. Wat? Daar kan ik weinig over loslaten. Maar vreemd is het wel.
Je mag in je pyjama of onesie komen. Heb je een knuffelheld die jou kan
steunen? Die mag ook mee.

Dinsdag 3 januari 2023
Kaarsen maken
Op zoek naar een leuk cadeau? Maak je eigen kaars, zo wordt het �jdens
de donkere dagen heel gezellig in huis!

Gelukspoppetjes maken
Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze poppetjes
geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?

Goede-voornemens-soep
Vandaag maken wij soep. Die gaan wij lekker opeten �jdens de lunch.
Hierbij staan wij ondertussen ook s�l welke goede voornemen wij hebben
voor dit jaar.

Woensdag 4 januari 2023
Vandaag zijn wij gesloten.
De opvang is bij het Buitenhof.

Donderdag 5 januari 2023
Expedi�e Lampje
Tijdens deze speurtocht ga je op zoek naar het geheimschri�, ontdek je met
een speciaal lampje waar jullie heen moeten en vind je de code van het
geheime kistje!
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Sneeuwbol maken: Let it snow!
Creëer je eigen verwondertuintje in een sneeuwbol! Maak van jezelf een
skiër, sneeuwpop of misschien wel een kerstman. Vergeet ook de sneeuw
niet natuurlijk.
Neem een potje met een deksel en een pasfoto mee.

Pixelart
Een pixel is een enkele gekleurde punt op het beeldscherm van de
computer of in een digitaal beeld. Veel pixels bij elkaar vormen samen een
beeld. Alles wat op het scherm te zien is, is opgebouwd uit pixels. Wij gaan
een sleutelhanger maken die bestaat uit pixels. Je mag het zelf verzinnen of
een voorbeeld namaken.

Vrijdag 6 januari 2023
Wij zijn vandaag gesloten
De opvang is bij de Schatzoekers.

 


