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DOEN!9+ herfstvakantie thema: Op
avontuur in de natuur!
Dit wordt NATUURlijk een fantastische week. We gaan namelijk op avontuur! Ontdek en leer
allerlei verschillende dingen over de natuur om ons heen en beleef buiten. Zorg voor de natuur en
zie wat hier allemaal te doen is in de herfst. Klaar om een frisse neus te halen?!

In Bloemendaal, Aerdenhout en Heemstede bieden wij op dinsdag en donderdag in de
herfstvakantie DOEN!9+. Op deze groepen brengen we alle kinderen (die dat willen) van 9 jaar en
ouder samen. Deze doelgroep heeft veelal behoefte aan meer uitdagende activiteiten en
samenzijn met leeftijdgenoten. Op de reguliere locaties is het aantal 9 plussers in de vakanties
vaak klein. Door hen samen te brengen op één groep, is hierin veel meer mogelijk. Samen met
leeftijdsgenootjes plezier kunnen hebben, kunnen chillen en kunnen genieten van leuke
activiteiten.

Opgeven voor één of meerdere dagen DOEN!9+ kan via de website: www.lespetits.nl/activiteiten.
Geef uw kind uiterlijk voor 14 oktober op! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

Wilt u uw kind regenkleding meegeven? 

Dinsdag 18 oktober
Wilde weetjes
In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een
heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar en ondertussen de natuur
ontdekken.

Pompoenontploffing
Deze pompoen laten we niet echt ontploffen want dat zou wel een gigantische troep
veroorzaken! We doen een experiment en dat lijkt toch wel verdacht veel op een
ontploffing....

Spoony Smikkeldag
We gaan aan de slag met de kant-en-klare pakketten van Spoony waarmee de kinderen
koken, bakken en spelen met verrassende seizoensgroenten.

Donderdag 20 oktober
Bottle light
We maken receycle kunst van een wijnfles. Teken een eigen decor die we vervolgens in
de fles stoppen met verlichting zodat dit begint te stralen.
Neem je eigen fles mee!

Gezonde pompoen muffins
Ga jij deze heerlijke herfstige muffins met pompoen en rozijnen maken? (we vervangen
de pecan noten door rozijnen ivm noten allergieën). Samen gezonde pompoen muffins
gebakken. Taken verdelen, meten, rekenen en meer! En suikervrij!

Mummie voetbal
Bij ieder tegendoelpunt verandert de keeper steeds meer in een mummie. Ingewikkeld
hoor zo´n potje mummie voetbal!

 


