PROGRAMMA
ZOMERVAKANTIE Sam&sjakie
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Thema de Gouden Eeuw
Lieve leuke Sam&sjakie kids en ouders. Dit schooljaar duiken we de geschiedenis in. Iedere vakantie
komt een interessant nieuw deel van de geschiedenis aan bod.
Met in de zomervakantie de gouden eeuw!
Ook deze vakantie geven wij kinderen de mogelijkheid om eigen activiteiten in te vullen.
Wij hebben een aantal voorbeelden en suggesties waaruit ze kunnen kiezen. Wij werken niet met
een vast schema, maar kijken meer waar de kinderen zin in hebben op de dag zelf.
En wat past bij de samenstelling en bijvoorbeeld het weer van de dag. Iedere ochtend en middag
hebben wij een leuke activiteit.
Wij blijven het ook belangrijk vinden om iedere dag naar buiten te gaan en sport- en spelactiviteiten
aan te bieden.
De volgende (knutsel)activiteiten bieden wij aan in de zomervakantie. Dit is onder voorbehoud.
Mochten jullie nog leuke boeken of materiaal te leen hebben is dat altijd welkom!

Activiteiten
7+ Delfs blauwe tegeltjes maken.
7- Delfs blauwe papieren bordjes maken.
VOC-schepen knutselen.
Gevelwoningen maken.
Molens knutselen.
Tulpen knutselen.
Knikkers maken van klei.
Flessenpost/ knutsel maken.
Kleurplaten van Hollandse meesters maken.
Bootje in een fles maken.
Zelf theetjes trekken
Pannenkoeken met rozijnen bakken.
Krentenbollen bakken.
Oud Hollandse spelletjes die wij gaan spelen zijn o.a. Ganzenbord, knikkeren, hoepelen, sjoelen,
koekhappen en blikgooien.
Bij 25 graden en warmer bieden wij ook waterspelletjes aan. Denken jullie vervangende kleding/
zwemkleding en een handdoekje? En graag de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème brengen.
Smeren wij hier ook gedurende de dag.

Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige, leuke vakantie van!

Adres en contact
Sam&sjakie
Bosanamoon 30
T. 06-34189027
E. bso.sjakie@samenko.nl
Voor vragen en aanmelden voor de vakantieopvang kun je contact opnemen met onze afdeling
Klantenservice op 0570-857100 of per mail: info@samenko.nl.

