
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 

17 FEBRUARI
Leeuwen en Tijgers het is bijna 
carnaval dus deze week veranderen 
we de Meerpaal in het ‘Wallengat’. We 
maken samen een welkomstbord en 
een fotobooth waar we leuke foto’s 
kunnen maken. Ook maken we een 
balonnenparcours waar we een heel 
gaaf spel spelen.

Cheeta’s, Poema’s en Panters wij 
gaan met een aantal kinderen heerlijk 
rouwdouwen in bosspeeltuin Vleuten. 
De thuisblijvers maken pollepel poppen 
die ’s middags een rol spelen in de 
‘pollepel pop show’.

DINSDAG 

18 FEBRUARI
De Leeuwen en Tijgers gaan vandaag 
naar het klederdrachtmuseum in 
Amsterdam. Voor de thuisblijvers 
staat er een heerlijke zelfgemaakte 
clownsboterham op het menu. Verder 
maken we mooie carnaval maskers en is 
er tijd om lekker zelf te spelen.  

Cheeta’s, Poema’s en Panters we 
spelen het spel ‘spons, water en vuur’ 
op het speelveld verderop. Ook hebben 
we 2 verschillende workshops waar je 
aan mee kunt doen. Kies je voor het 
maken van een sleutelhanger of ga je 
voor een mooie haarspeld?

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
Leeuwen en Tijgers vandaag is het 
echt carnaval op de Meerpaal. We 
versieren de fietsjes en skelters als 
praalwagens en houden een optocht. 
En we spelen verkleedestafette. Heb jij 
nog een toffe outfit die je wil showen?

Cheeta’s, Poema’s en Panters we 
hebben een gaaf uitje. We gaan met 
z’n allen naar het Universiteitsmuseum 
in Utrecht. Ga je experimenteren in 
het jeugdlab of doe je mee aan de 
spannende skelettentour? Hoe dan 
ook… we gaan leren en lol maken 
vandaag.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Leeuwen en Tijgers kom je vandaag 
verkleed naar de meerpaal? We vieren 
vandaag het juffenfeest. We spelen 
Oud-Hollandse spelletjes, lopen de 
polonaise, zetten mooie glittertattoos, 
kiezen een prins en prinses carnaval, 
schminken en houden een disco. 

Cheeta’s, Poema’s en Panters we 
gaan met een aantal kinderen naar 
SamSam in Utrecht. Lekker de hele dag 
overdekt sporten. Voor de thuisblijvers 
organiseren we Meerpaal ’s Got Talent. 
In de ochtend oefenen we onze acts 
en na de lunch genieten we van een 
wervelende show.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Leeuwen en Tijgers op de laatste 
dag van deze vakantie knutselen 
we zelf muziekinstrumenten, maken 
we ballonfiguren en koken we 
confettipasta. Dat is vast een feestje 
om te eten. 

Cheeta’s, Poema’s en Panters wij 
houden een culinaire dag. We toveren 
de Meerpaal om tot een volwaardig 
restaurant. We maken zelf menukaarten 
en koksmutsen. Verder zijn er obers die 
de tafels voorbereiden en worden we 
allemaal kok en gaan heerlijk koken.
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