
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!

DINSDAG 

18 FEBRUARI
De gele, lila en paarse groep 
vieren vandaag carnaval. We komen 
helemaal in de sfeer. Van verkleden 
tot een playbackshow en misschien 
benoemen we wel een prins en 
prinses. We knutselen onze eigen 
muziekinstrumenten. PARTYTIME!!
Oranje, rode en blauwe groep wij gaan 
aan de slag met verf, dozen, plakband 
enz. Het is carnaval en we toveren de 
bovenverdieping helemaal om in die 
sfeer. Heb je zin om verkleed te komen 
dan mag dat natuurlijk. 
De groene en petrol groep groep staat 
vandaag alles in het teken van Oud 
naar Nieuw. We gaan oude spullen als 
nieuw maken en hydro dippen. Weet 
je niet wat dat is? Kom vandaag dan 
zeker naar de Talamander want het is 
de moeite waard.

MAANDAG 

17 FEBRUARI
De gele, lila en paarse groep houden 
een paardendag. Vandaag gaan we 
kijken bij gepensioneerde paarden in 
Soest. Verder gaan we knutselen en 
paardenspelletjes doen. Mocht het weer 
niet meezitten dan hebben wij een 
binnenprogramma op de Talamander
Voelen jullie het al oranje, rode en 
blauwe groep? De lente komt er 
bijna aan. En laten we die eens fris 
beginnen. We gaan vandaag zelf 
heerlijke zeep maken.
De groene en petrol groep gaan er 
op deze eerste dag van de vakantie 
meteen op uit. We beginnen me een 
tip. Je hebt er leenschoenen voor 
nodig! Weet je het? Juist.. we gaan 
bowlen.

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
Gele, lila en paarse groep we gaan 
knutselen maar gebruiken geen kwasten 
deze keer. Wel onze handen en voeten! 
Zorg ervoor dat je uitgerust bent want 
we gaan veel bewegen.
De oranje, rode en blauwe groep 
maken hapjes en drankjes voor een 
heerlijke high tea. Doe vooral je best 
want de high tea is voor jezelf. Er is 
vandaag ook ruimte om vrij te spelen. 
Met de groene en petrol groep reizen 
we door verschillende werelddelen. We 
gaan er vandaag op uit! Wat weet jij 
over dieren en waar ze leven? Vandaag 
kom je het allemaal te weten in Almere 
jungle.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
De gele, lila en paarse groep hebben 
een uitstapje naar OERR. We maken 
kennis met allerlei materialen uit de 
natuur en we testen onze zintuigen. 
Ruiken, voelen en zien. En natuurlijk 
kan een bezoekje aan de speeltuin 
niet uitblijven. Mocht het weer 
niet meezitten dan hebben wij een 
binnenprogramma op de Talamander
Voor de oranje, rode en blauwe groep 
is het vandaag CARNAVAL. We gaan 
hossen en schminken. Je mag deze 
dag natuurlijk verkleed komen naar de 
Talamander. Het is de hele dag feest. 
Groene en petrol groep wie maakt 
vandaag de lekkerste cupcake in 
de enige echte ‘Groen- en Petrol’s- 
Cupcake Cup’? Degene met de lekkerste 
cupcake wint de Talamander cup 
en een verrassing. De rest van de 
middag komen er allemaal creatieve 
activiteiten voorbij.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Gele, lila en paarse groep deze dag 
staat helemaal in het teken van kleuren 
en vormen in de ruimste zin van het 
woord. We hebben allemaal leuke 
activiteiten bedacht.
De oranje, rode en blauwe groep 
hebben een verassingsdag. Er staat 
een uitje gepland en we gaan met de 
bussen naar……. (ja dat zeggen we 
natuurlijk niet want anders is het geen 
verrassing meer).
De groene en petrol groep sluipen 
vandaag door het gebouw voor 
een aantal potjes lasergamen. Cool 
he! Bedenk jij vast een strategie? 
Valsspelen is geen optie. 
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