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Maandag
Op tweede paasdag zijn wij gesloten.

Dinsdag
Voor de kinderen die voetbal leuk vinden maar nog niet op voetbal zitten of nog beter
willen worden, jullie kunnen vandaag meedoen aan een training op de voetbalvelden
van NEC.
Guus is niet alleen onze clustermanager maar is ook docent werelddans en geeft vandaag op Pico een workshop werelddans!

Woensdag
Vandaag gaan we er lekker op uit, waarheen? Dat is nog een verrassing!

Donderdag
Weet jij al alles over ons zonnestelsel? Vandaag krijg je daar vast meer informatie over,
je kan vandaag mee met het KION-uitje naar het Planetarium.
Verder mag je vandaag zelf een konijn maken van stof.

Vrijdag
Morgen is onze koning jarig dus vandaag is er al een klein feestje bij Pico! We bakken
stokbrood en hangen slingers op.

Bijzonderheden deze week
• Vakantie opvang is in het gebouw van Slingertouw, Bello’s
• Kom je vrijdag ook in het Oranje?
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Maandag
Binnen of buiten? Vandaag is er een speurtocht, waar we naar opzoek gaan…..?
Help maar mee zoeken, speuren en raadsels op lossen.

Dinsdag
Lekker rennen, klimmen en springen! Je kan vandaag mee met een KION-uitje: Stormbanen.
Voor de kinderen die liever een rustige dag willen, dat kan natuurlijk ook bij Pico want
wij gaan dan een leuke film kijken.

Woensdag
Vandaag gaan we er lekker op uit, waarheen? Dat is nog een verrassing!

Donderdag
Smyrna knopen heb jij dat wel eens gedaan? Je kan er hele mooie dingen mee maken.

Vrijdag
Wat is er allemaal te doen op een boerderij, welke dieren lopen er allemaal rond?
Vandaag gaan we naar de Goffert boerderij.

Bijzonderheden deze week
• Vakantie opvang is in het gebouw van Slingertouw, Bello’s

