Herfstvakantie 2019
Kindercentrum het DOK

Vind jij het milieu ook zo belangrijk en wil je ervoor zorgen dat het rond de school schoon
blijft? Weet jij alles over de plastic soep en wil jij hier graag een spannend verhaal van
maken? Ben jij graag bezig met spullen recyclen en kan jij van oude spullen nieuwe dingen
maken? Wil jij altijd al eens je eigen groene broodbeleg maken?
Deze vakantie kan dat, wij werken namelijk met het thema:

Duurzaamheid

Dek
Maandag 21 oktober
Vandaag beginnen we met het aanleggen van onze eigen duurzame
tuin in het lokaal. We planten zaadjes zoals tuinkers in glazen potten,
zo kunnen we precies zien wat er gebeurt met de zaadjes.
In het teken van duurzaamheid is het scheiden van afval deze week
extra belangrijk. We hebben hiervoor natuurlijk wel duidelijk
verschillende afvalbakken nodig. Voor papier, plastic, bioafval en
restafval maken we samen vier duidelijk verschillende bakken.
Dinsdag 22 oktober
Onze groepsruimte is vandaag een zogenoemde ‘Repair Shop’. De bedoeling is dat jij
allemaal oude spullen meeneemt zoals; kapotte kleding, knuffels, speelgoed, tijdschriften,
etc. Alles mag! We bekijken wat we met deze spullen kunnen, zijn ze nog te maken of
kunnen we er iets anders van maken? Om in het teken van de Repair Shop te blijven maken
we vandaag ook van oude videobanddozen onze eigen persoonlijke broodtrommel.
Woensdag 23 oktober
Vandaag gaan we knutselen met schoongemaakt afval zoals plastic, blikjes, dopjes en glas.
En we knutselen niet zomaar, we gaan er muziekinstrumenten mee maken. Denk aan een
tamboerijn met oude flessendopjes of een blikken drumstel!
Als de muziekinstrumenten klaar zijn kunnen we aan de
slag; verzin met elkaar een lied over duurzaamheid/plastic
soep/recyclen/of iets anders wat voor jou belangrijk is voor
het milieu. Je mag zingen, rappen, rijmen.. Wees creatief!

Donderdag 24 oktober
Wist je dat je heel makkelijk je eigen prentenboek kan maken? Vandaag maken we er een
over de plastic soep. Onze eigen vissen in de zee krijgen te maken met plastic soep, wat er
gaat gebeuren en hoe het gaat aflopen bepalen jullie! Per bladzijde maken we een foto en
die kunnen we dan weer samenbinden tot een mooi prentenboek.
Tegenwoordig hebben veel merken een keurmerk, een logo die laat zien wat dat bedrijf doet
voor het milieu. Wat zou jij belangrijk vinden om het milieu te helpen? Laat dat zien in jouw
eigen keurmerkontwerp!
Vrijdag 25 oktober
De bossen van de dieren in de Amazone worden vaak omgezaagd voor ons papier. Dat is
voor de dieren natuurlijk niet zo leuk. Wij gaan laten zien hoe wij graag de dieren in de
Amazone zien met hun oerwoud. Dit gaan we doen door een groepsoerwoud te maken van
oude wc-rollen. Vergeten jullie de blije apen in de
toppen van de bomen niet?
Wist je dat je met groenten ook heel lekker je brood kan
beleggen? Vandaag eten we een dagje geen vlees en
maken we van groenten lekker broodbeleg. Denk aan
het zelf maken van hummus met kikkererwten of
tapenades van tomaatjes, hmmm!

Wij verheugen ons op de vakantie en vinden het supergezellig dat jij erbij bent!
Zie je iets in het programma waar je ook nog graag bij wil zijn?
Kom een dag extra! Laat het ons weten en we kijken of er plek is.
Simone en Mylene

