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4 tot 6 jaar
Speurtocht kriebelbeestjes
We gaan in de natuur op zoek naar kriebelbeestjes
en dan voornamelijk vlinders en lieversbeestjes.
Zit een lieversbeestje ook in een pop om te groeien?
Je mag je verkleden als vlinder en smicken als je wilt.
De groep krijgt een larf of pop mee naar de opvang om te
zien hoe deze ontpopt dus is dit programma ook leerzaam
na een dag vol plezier!!

Vliegende insectendag

In de ochtend lopen we de kriebelbeestjes speurtocht.
Bij terugkomst mogen de kinderen een broodjes bakken
op een stok boven een kolenbak natuurlijk volledig veilig
onder onze begeleiding. Super lekker met boter en
suiker of een knackworstje.
In de middag vind het programma rond het clubhuis
plaats. De kinderen worden in kleinere groepjes
verdeeld en gaan een insectenhotel maken, doen een
zintuigen spel of rusten uit bij een leuk voorlees verhaal.
De kinderen willen na zo’n drukke dag echt wel
vliegensvlug naar huisje toe
Hutten Bouwen in de natuur
We gaan in de bossen van de geluidswal eerst
een mooie plek zoeken om de beste hut ooit te
bouwen.
Schip ahoy!!
Met behulp van touw, stof en knijpers mogen
Alle stoere kinderen opgelet zodra
de kinderen zelf een hut maken.
je aankomt op de scouting
We gaan op de foto met onze hut en spelen een
verander je in een echte piraat.
bosspel. Op de geluidswal zit ook de
We gaan een schat zoeken, kijken
natuurspeeltuin waar de kinderen even vrij
wie de sterkste piraat is, de beste
kunnen spelen.
boot kan bouwen en aan het eind
van de dag ga je met een gevulde
knapzak vol avonturen en mooi
gesmickt naar huis.

Creatief met Afval
Overal zie je afval. Waarom moet je steeds maar alles opruimen?
Zou je ook niet gewoon voor een keer alles in op 1 grote berg willen gooien?
Wist je dat de geluidswal eigenlijk 1 grote berg afval is waar nu een prachtig
natuurgebied is ontstaan. We zullen dit van dichtbij gaan bekijken.
Wat kun je allemaal doen met afval?
We hebben doppen pret en zullen zelf plastiek en papier maken.
Natuurlijk zitten we niet stil en gaan we het knotsgekke afvalspel doen.

