
MEIVAKANTIE
N I E UWS B R I E F

Verander de dagelijkse
structuur

Kies voor een highlight op de
dag

Het is weer tijd voor de meivakantie.

De laatste vakantie voordat de

zomervakantie begint. Helaas

kunnen we er nog niet veel op uit in

de meivakantie. Omdat we door

corona inmiddels een ander ritme

hebben dan voorheen, worden veel

dagen hetzelfde. Om de meivakantie

toch leuk te maken en een beetje uit

de dagelijkse sleur te komen, geven

we een aantal tips hiervoor. 

Doe alles net een beetje anders dan

normaal. Eet bijvoorbeeld een keer

iets anders tijdens de lunch of ga

later dan normaal aan tafel. 

Maak bijvoorbeeld een uitstapje naar

de kinderboerderij, of naar de

speeltuin. Bouw buiten een grote hut

waar de kinderen heel de dag in

kunnen spelen of maak kaartjes voor

in het bejaardenhuis en breng deze

vervolgens erheen. De kinderen 
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Ga lekker naar buiten

Tijd voor actie

Sluit de dag samen af

zitten vast vol met verhalen als ze

weer naar huis gaan.

De zon gaat steeds meer en warmer

schijnen. Tijd om lekker buiten de

activiteiten uit te voeren of buiten te

gaan lunchen. Misschien ligt er wel

een park in de buurt waar je een

wandeling kunt maken. 

Bewegen helpt om je vrolijk te voelen

en hierdoor kunnen kinderen hun

energie kwijt. Een wandeling naar het

park zorgt meteen voor beweging.

Speel met zijn alle nog een afsluitend

spel, of vraag ze wat ze het leukste

vonden aan de dag. Misschien heb je

overdag wel iets lekkers gebakken

wat je dan nog kan opeten met zijn

allen.

Hopelijk hebben we jullie genoeg

inspiratie kunnen geven om er een

leuke meivakantie van te maken. 

Veel plezier!

Meivakantie

KIKI Kansen in Kinderen



Stopdans
Zet de muziek aan en ga met zijn allen

lekker dansen. Wanneer de muziek
wordt stopgezet, verandert iedereen in

een standbeeld.
Maar let op! De muziek gaat weer aan,

weg zijn alle standbeelden, iedereen mag
weer bewegen.

 
  
 

Dansen
Niets is leuker dan even lekker bewegen en nog leuker is het om dit op

muziek te doen. 
Naast de motorische ontwikkeling zitten er nog meer voordelen aan

dansen. Kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden,
zelfvertrouwen, taalontwikkeling, fantasie en emotionele vaardigheden.

Reden genoeg om de muziek aan te zetten en te dansen! Je kan vrij
dansen of kiezen om een spel te maken van het dansen. 

  
 

Dans met opdrachten
Er zijn verschillende liedjes waarbij er

gezongen wordt wat je moet doen.
Denk aan het liedje de kabouterdans,
hoofd schouders knie en teen of het

liedje bewegen is gezond van kinderen
voor kinderen. 

  



Yes! Kiki ziet dat de zon steeds meer gaat schijnen. Tijd om haar kleed te
pakken en buiten in de tuin te gaan picknicken. Haar lunch heeft ze al

klaargemaakt.    
 

Picknicken is niet alleen leuk en gezellig, maar je krijgt er ook weer frisse
energie van. Door de andere omgeving en frisse lucht, is picknicken een

goede manier om even te ontspannen.  
 

Van te voren kun je samen met de kinderen al lekkere dingen maken om
mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan fruitstokjes. Snijd hiervoor

verschillend fruit in kleine stukjes, en rijg ze aan een satéprikker. De
boterhammen kun je ook aan satéprikkers rijgen, zodat je kleine

sandwiches krijgt. 
 

Eet smakelijk!
 

Picknicken



Doolhof
Ohnee, Kiki is haar picknick mand kwijt. Help jij haar de mand weer te

vinden? 
 
 



Knip als eerst een gat in het pak. Dit kan een kleiner gat zijn of een
grotere, zolang de vogels er maar in kunnen vliegen. 

Versier het pak door te verven, kleuren of er dingen op te plakken . 
Prik als laatste een stokje of takje onder het gat van het pak, zodat de

vogels hierop kunnen staan. 

Het wordt steeds mooier weer en dat merken de vogels ook. Je ziet ze steeds
meer buiten rondvliegen. Vaak bouwen vogels hun eigen nestje in de boom,

maar we kunnen ze ook een handje helpen door zelf een vogelhuisje te maken.
Het enige wat je nodig hebt is een leeg pak melk, vla of yoghurt en spullen om

het vogelhuisje te versieren.
 

 
Als je een groot gat hebt gemaakt, kun je ook kiezen om er vogelvoer in te

doen, zodat de vogel meteen iets kan eten. 
 
 

Vogelhuisje maken


