
Beste Ouders, 

voor u ligt het programma voor de 
voorjaarsvakantie van ZON! Avontuur.

Graag uw kind afmelden indien hij of zij 
geen gebruik maakt van de opvang in de 
vakantie via het ouderportaal.

ZON! Avontuur
Rozemarijn 16
2291 GP Wateringen
Tel.nr: 06-50264672
Email: ilse@kinderopvangzon.nl

Neem zwemkleding mee

Neem reserve kleding mee

Maandag 25 februari 2019
Activiteiten:
• Techniekbus. De techniekbus staat vandaag bij 

Velo. Daar zullen we een kijkje gaan nemen of 
we meer techniek kunnen leren. Een raket 
bouwen of proefjes uitvoeren.

• Bakken voor Kika. Deze bakken we voor het 
laatst de lekkerste baksels voor Kika. Hierna 
zullen we de opbrengst bekend maken.

• Kunst op papier. Echte kunst doe je natuurlijk 
bij ZON! Avontuur. We leren met schilderezels 
om te gaan, penselen en verschillende manier 
om met verf te werken. Wie weet wordt de 
nieuwe Rembrand of Mondriaan ontdekt.

• De ZON!nebank pimpen. Het je onze eigen 
bank al gezien? Deze pimpen we deze vakantie 
op zodat het een mooie, vrolijke bank wordt. 
Help jij mee?

Dinsdag 26 februari 2019
Activiteiten:
• Bezoek aan de molen. Wat kan je eigenlijk 

allemaal bij een molen doen en verkopen ze er 
ook spullen? We gaan eens kijken hoe een 
molen werkt en wie weet kunnen we ook wel 
meel meenemen om te bakken.

• Bakken voor Kika. Deze bakken we voor het 
laatst de lekkerste baksels voor Kika. Hierna 
zullen we de opbrengst bekend maken.

Dinsdag 26 februari 2019 (vervolg)
Activiteiten:
• Avontuurlijk in het park. We gaan met onze 

schepnetten, verrekijkers en looppotjes op 
zoek naar beestjes in de natuur en wie weet 
vangen we nog nog wel een vis met ons 
schepnet of hengel. Het zou best eens kunnen 
dat we wat vies worden van deze expeditie.

• De ZON!nebank pimpen. Het je onze eigen 
bank al gezien? Deze pimpen we deze vakantie 
op zodat het een mooie, vrolijke bank wordt. 
Help jij mee?

Donderdag 28 februari 2019 
Activiteiten:
• Swim to play. In het Kerkpolder zwembad leren 

we spelenderwijs alles over het water en 
spellen we leuke spelletjes.

• Drumtastic. Drummen op niet een drumstel 
maar op een skippy bal. Heb jij dit wel eens 
geprobeerd?

• Bakken voor Kika. Deze bakken we voor het 
laatst de lekkerste baksels voor Kika. Hierna 
zullen we de opbrengst bekend maken.

• De ZON!nebank pimpen. Het je onze eigen 
bank al gezien? Deze pimpen we deze vakantie 
op zodat het

Activiteiten

Neem je fiets mee

Voorjaarsvakantie


