Vakantieprogramma bSO Zazou

Waar woon ik?
meivakantie 2015

Maandag 4 mei
Dinsdag 28 april

-Rondleiding stadion Feijenoord

-Oud-Hollandse spelletjesochtend

-Voetbalmiddag

-Delfts Blauwetegeltjes verven

-Workshop Cheerleading

-Ouderwets puzzelmiddagje

-Armbandjes maken

Woensdag 29 april
-Rondleiding SS Rotterdam
‘Uitwaaien en Zwaaien’

Woensdag 6 mei
-Op bezoek bij de kaasboerderij
-Kaasestafette

-Stroopwafels maken

Donderdag 7 mei
Donderdag 30 april

-Foto speurtocht door Rotterdam

-Bouwen in de bouwspeeltuin

(vanaf 6 jaar)

-Ontwerp je eigen huis

-Speeltuin 110 morgen
(leeftijd 4 en 5 jaar)

Vrijdag 1 mei
-Molens bekijken op Kinderdijk

Vrijdag 8 mei

-Spelletjesmiddag met levensgrote
spellen

-Boerengolf
-Wat is nou echt Nederlands?
We gaan een wc kalender maken

Kerstvakantie 2014

Maandag 22 december

Dinsdag 30 december

Schaatsen* vanaf 6 jaar
Kerstbomen speurtocht
Poppenkast voorstelling

Sleeën bij Alpine sport
van 4 t/m 6 jaar
Zwemmen bij David Lloyd*
vanaf 7 jaar
Oud Hollandse kerstspelletjes

Dinsdag 23 december
Schaatsen* vanaf 7 jaar
Kerststukjes maken
Dansworkshop SKVR
Kerstborrel & uitvoering
kerstdans

Woensdag 31 december
Oliebollen speurtocht
Vuurwerk maken

U bent om 17.00 van harte welkom

Vrijdag 2 januari

Woensdag 24 december

Grafitti schilderij maken
Filmmiddag

Kerst bowlen bij Dok 99
Kerst fotoshoot

* Eigen schaatsen en handschoenen

* Zwemdiploma verplicht.

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Herfstvakantie 2014

Cultuur en Dans
Maandag 20 oktober
Piñata maken
De rest van de week hebben de kinderen de mogelijkheid om de piñata af te maken.
Zumba dansworkshop gegeven door Fit-Kidz.
Mexicaans koken
De kinderen gaan zelf tortilla chips maken met bijbehorende sausjes. Dat wordt smullen.
Dinsdag 21 oktober
Djembé workshop gegeven door Afrika Percussie.
Pijl en boog maken
Zuid-Afrikaanse melktaart bakken
De kinderen gaan een traditionele Zuid-Afrikaanse taart maken.
Woensdag 22 oktober
Kangoeroe speurtocht
Vind zoveel mogelijk kangoeroes in het Lage Bergse Bos.
Boemerang maken van melkpakken
Donderdag 23 oktober
Lampion knutselen
met papier 4 t/m 7 jaar, met stokjes 8 t/m 12 jaar
Kung-Fu workshop gegeven door Fit-Kidz
Bami maken en met stokjes eten
Vrijdag 24 oktober
Hiphop & Streetdance workshop gegeven door Fit-Kidz
Cupcakes maken

