
NB: Wij hebben veel zin in de geplande vakantie activiteiten! Toch kan het gebeuren dat het programma anders verloopt dan gepland, 

omdat het weer tegenzit, bijvoorbeeld. Tijdens uitstapjes kunnen niet altijd alle kinderen mee omdat het aantal vervoersplekken soms 

beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ bieden we leuke activiteiten aan!

MAANDAG 

18 FEBRUARI
Spetters 1 
Heeft twee toffe activiteiten vandaag. 
Olaf houdt van knuffels daarom gaan 
wij een knuffel sneeuwpop maken. En 
wij houden van sporten en fit zijn, 
daarom zullen wij, afhankelijk van 
het weer, lekker buiten zijn of in de 
gymzaal. Trek sportieve kleding aan.

Spetters 2
Gaat dromenvangen. Om de kinderen 
lekker te laten slapen in de vakantie 
gaan we een dromenvanger maken. Heb 
jij dromen die je wil vangen? En om de 
dag wat avontuurlijker te maken gaan 
we ook nog een spannende speurtocht 
doen.

DINSDAG 

19 FEBRUARI
Spetters 1 
Gaat vandaag mooie raamhangers 
maken. Want zeg nou zelf knutselen 
is altijd fijn! Maar daarnaast gaan we 
ook op avontuur in Muiden. Er staat 
namelijk een leuke speurtocht op het 
programma.

Spetters 2
Deze dag staat helemaal in het teken 
van spelletjes. Heb jij of ken jij een 
leuk spel neem het dan mee als dat 
van je ouders mag. We spelen de hele 
ochtend. In de middag houden we 
een bingo en kronen we de koning of 
koningen van de spelletjes.       

WOENSDAG 

20 FEBRUARI
Spetters 1 en 2  
Wat een feest, zo’n feest is het nog 
nooit geweest! We vieren carnaval. 
Iedereen mag verkleed komen. We gaan 
maskers maken, schminken, ballonnen- 
en dans- spelletjes spelen en natuurlijk 
gewoon dansen.

DONDERDAG 

21 FEBRUARI
Spetters
Gaat vandaag klimmen en klauteren bij 
de Playground in Almere. Joepie! Trek 
lekkere kleding aan!

Spetters 2
Helpt de vogels de winter door. We 
gaan vogelhuisjes maken van flessen. 
En om ook een beetje sportief bezig 
te zijn gaan we de gymzaal in om alle 
energie er uit te rennen en spelen. 
Trek iets aan waar je lekker in kunt 
bewegen.

VRIJDAG 
22 FEBRUARI
Spetters 1 en 2
Gaan vandaag op pad maar waar naar 
toe is nog een verrassing! Trek lekkere 
kleding aan en verheug je op een leuke 
dag!
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