
Staycationtips meivakantie!

De vakantie staat voor de deur. Misschien ga je wel een paar dagen op vakantie of blijf je gewoon thuis.

Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft een programma gemaakt met (Koningsdag) activiteiten die je binnen

en buiten kunt doen. Alleen, samen of met je familie.

Fijne meivakantie!

Wijzer in Opvang en Onderwijs

Kijk in het activiteitenboekje voor uitleg over onderstaande

activiteiten!

Natuurlijke katapult

Heb jij wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel hard en heel snel iets mee wegschieten. Je kan een

handkatapult maken met een tak!

Dit ben ik shirt

Wie ben jij? Wat zijn je hobby's? Wat lust je graag? Teken wie jij bent op een wit shirt of knip een wit shirt en

maak er een 'dit ben ik shirt' van.

Tooi der natuur

Een hoofdtooi van echte bloemen en blaadjes. Je kan dit zelf maken door de natuur in te gaan en eigen

materialen uit te kiezen.

Rolletjes doolhof

Je kan in een doos of deksel een soort doolhof maken waar je een klein balletje doorheen kan laten rollen.

Kun jij het circuit volgen?

Drijvende zomerkaarsen

Met een lege, grote (jam)pot en verschillende natuurlijke materialen kan je een mooie drijvende

lente/zomer kaars.

Smakelijke fruitschildpad

Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Pompon egeltjes

Regent het buiten, ga lekker knutselen. Maak een lief egeltje van wol!
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Kriebelende insecten

Mieren, lieveheersbeestjes, torretjes en misschien wel een spinnetje... Ga lekker naar buiten en ze van dichtbij

bekijken. Eigenlijk zijn ze helemaal niet eng, maar juist heel mooi!

Dolle draken

Je kan een draak van chenilledraad maken. Draai, knip en plak je to�e draak in elkaar. Welke kleur gebruik jij?

Schaduwkunst

In een spel met licht en schaduw kan je proberen bijzondere tekeningen te maken.

Freek Vonk Vlog

'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' Maak een echt �lmdagboek net als Freek Vonk. Camera klaar? Actie!

Ontdek de slaapplek

Weet jij waar de dieren buiten slapen? Heb jij hun slaapplekjes wel eens ontdekt? Ga naar buiten en ga op

zoek naar de slaapplekjes van de verschillende dieren.

Tape je naam!

Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf kan je eenvoudig je naam op het doek/papier

schilderen! Ook leuk om te maken voor moederdag/vaderdag.

Beestachtige blikjes

Plet een leeg blikje helemaal plat en maak er een leuke beestje van. Geef het blikje een tweede leven!

Squishy ei

Een ei met een zachte schaal kun je eigenlijk niets mee: dat noem je een windei. Wat grappig is: je kunt er

zelf ook één maken!

Natuurlijke Mandala's

Mandala's zijn prachtige cirkelvormige �guren. Je kan een eigen Mandala maken, maar dan met natuurlijke

materialen!

Potgrond plezier!

Een eigen plek waar je naar hartelust kunt graven, harken, bloempotjes vult en kunt planten. Maak je eigen

sensorische tuin in een bak!

Sfeerlichtje van blik

Nog lege blikken thuis? Niet weggooien! Vul ze met water, zet het in de diepvries en sla er vervolgens met

hamers en spijkers mooie patronen in.
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Happy Stones

Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn namelijk omgetoverd tot heuse

kunstwerkjes. Maak er zelf ook één en verstop hem in je buurt!

Moddertaartjes

Cupcakes heb je in allerlei soorten en kleuren. Zelfs een modderversie! Ze smaken alleen niet zo lekker,

maar ze zien er wel heel leuk uit!

Ballonnenpomp

Zonder onze eigen adem of een pomp te gebruiken kan je een ballon opblazen! Hiervoor gebruik je wel een

paar mysterieuze ingrediënten, kijk in het activiteitenboekje hoe dat kan.

Insectenhotel

Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempotten, wc-rolletjes? Maak er een insectenhotel van, daar

worden heel veel kriebelbeestjes blij van.

Koningsdag activiteiten!

Via deze link vind je de Wijzer Doet Koningsdag video met leuke (beweeg) activiteiten voor binnen en buiten!

https://www.youtube.com/watch?v=C5AOGVfvQhw Maar ook onderstaande activiteiten zijn leuk om te

doen en ook lekker!

Koninklijke kroon

Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Knutsel je eigen koninklijke kroon. Zet hem op en krijg een

koninklijk gevoel!

Oranje tompoucen

Je kan een oranje tompouce kopen maar je kan natuurlijk ook zelf een oranje tompouce maken. Leuk en

lekker tijdens Koningsdag!

Koningsdag speldjes

Maak deze té gekke strijkkralen speldjes in de kleuren rood, wit, blauw en oranje en loop er tijdens

Koningsdag extra feestelijk bij!

Oranje proeverij

Proef van alles wat oranje is! Herken jij de verschillende smaken?

Heel veel plezier!
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