Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20
Kinderen brengen en
ophalen in Grensstraat n°67!

De worm zoekt het
klokhuis

Het is lekker in het
klokhuis!

Quiz: Zoals het klokje
thuis tikt, tikt het
nergens!

Zoekspel: Waar is het
fruit?

Aardbei en citroen en
Lucky Luke spel

Wie grijpt als eerste de
appel?

Fruitvormen van
strijkparels maken

Alice in Wonderland
estafette

Bakatelier: reizen in de
appel-kaneel cake

Vierkantspel: vang de
eieren!

MEEBRENGEN OP UITSTAP:
lunchpakket, drinkbus met water,
regenjas

LET OP! Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug.

UITSTAP: Laarbeek bos,
trek sterke schoenen aan

We helpen onze vogelvriendjes (vogelvoeding
maken)

Hand in hand om het
klokhuis te vervormen

De wormpjes verlaten het
klokhuis en gaan naar het
park

Plezier maken in het
klokhuis

UITSTAP: Nekkerspoel,
breng je zwemzak mee,
wij vertrekken om 9u30

Lekker vingerverven

Quiz: Laat ons diep
nadenken

Spel

(Voor)lezen

Expressie

Balspelen

Sporten/bewegen

Dans/feest

Crea

Koken

Film
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Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20
Kinderen brengen en
ophalen in Grensstraat n°67!

Dansen met vos en haas

De vos herkennen
UITSTAP: naar de
boerderij

We laten ons gaan in de
keuken van de haas

Zappos @ the movies

Wie is het snelste, de vos
of de haas? (estafette)

Afscheid nemen van de
vos en de haas

Wandeling naar de
spectaculaire natuur

Vos en haas op het eiland

Vos en haas, waar is de
kaas? + Boef in het bos

Ballonnen-eieren

3 varkens ontsnappen van
de boze vos!

Een verpakkingscadeau
maken voor Pasen

Hoe zie je de vos?
Knutselactiviteit

Buiteling-bioscoop!

Topchefs bakken miniomeletten

Op zoek naar de koek spel in het park

Spel

(Voor)lezen

Expressie

Balspelen

Sporten/beweging

Dans/feest

Crea

Koken

Film

MEEBRENGEN OP UITSTAP:
lunchpakket, drinkbus met water,
regenjas

LET OP! Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug.
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UITSTAP: Rollerland,
draag stevige sokken,
wij vertrekken om 10u

