
De voorjaarsvakantie staat alweer

bijna voor de deur. Een drukke tijd is

achter de rug. Na een aantal weken

noodopvang te hebben verzorgd,

mogen de kinderdagverblijven en

peuterspeelzalen eindelijk weer open

gaan. De kinderen zijn weer terug op

de groep en dit zal in het begin best

even wennen zijn. De één is blij om

weer te mogen komen, terwijl de

ander het spannend vindt en liever

bij papa of mama blijft. Ook voor

collega's zal het even wennen zijn om

weer volledige groepen te draaien,

terwijl de ander het fijn vindt weer

wat ritme terug te hebben. Iedereen

ervaart het anders, zowel de

kinderen als volwassenen. 

De voorjaarsvakantie zal er voor de

meesten anders uitzien dan

voorgaande jaren. Een wintersport-

vakantie die niet door kan gaan. Ook

voor de carnavalsvierders zal het een

compleet andere tijd worden dan

normaal. Maar we blijven positief en  

  

kijken naar wat wél kan. We kunnen

wel de winterse ski-sferen of de

carnavalssferen op de groep halen.

We kunnen heerlijk buitenspelen en

hebben dit jaar al wél een mooie

sneeuwpop kunnen bouwen en

kunnen sleeën. Het fluiten van de

vogels begint ook langzaam weer,

hebben we ze al gehoord of nog niet?

Het voorjaar komt er in ieder geval

weer aan! 

Al deze dingen maken het een

bijzondere voorjaarsvakantie. Omdat

de opvang pas net weer open is,

willen wij met deze nieuwsbrief

activiteiten aanbieden die je op elk

moment van de dag kunt uitvoeren.

Voor de activiteiten zijn alleen

spullen nodig die je binnen de

opvang vast al hebt staan. 

We hopen dat jullie kunnen genieten

van de voorjaarsvakantie met

activiteiten die zorgen voor een

rustige opstart, zonder veel te

hoeven regelen. 

Veel plezier!

VOORJAARSVAKANTIE
N I E UWS B R I E F

IN DEZE NIEUWSBRIEF VIND
JE DE VOLGENDE

ACTIVITEITEN

Bouw je eigen
hut 

Brooddeeg
maken 

Carnavals-
masker

Kiki in de
sneeuw

 
 
 

Voorjaarsvakantie

KIKI Kansen in Kinderen



 
 

Wat is er nou leuker dan je eigen hut bouwen?
Wist je dat hutten bouwen ook nog eens

ontzettend goed is voor de ontwikkeling van
kinderen? Ze ontwikkelen hun fantasie,

respect voor autonomie, praten en uitleggen en
structureren. En dat is nog maar een klein deel

van de ontwikkelingen die worden
gestimuleerd tijdens het bouwen van een hut. 

 
 
 
 
 

Aan de slag! 
Zoek samen allerlei dekens, kussens, lakens,

stoelen en tafels om de hut te kunnen bouwen.
Misschien zijn er nog meer materialen die je
kunt gebruiken bij het bouwen van een hut?
Wie weet hebben de kinderen nog een goed

idee! 
 
  
 

Bouw je eigen hut 



Dit brooddeeg kan je helaas niet opeten... maar wel mee spelen! 
Hoe cool is dat! 

 
Wat heb je nodig?

- 2 kopjes bloem
- 1 kopje zout

- 1 kopje lauw warm water
- 2 eetlepels olie

 
Aan de slag 

1:  Verwarm de oven voor op 150 graden. 
2:  Doe de bloem en het zout in een grote kom en meng deze door elkaar

3: Doe het water erbij en meng dit goed door
4:  Kneed het deeg tot een fijne structuur

(Leuke tip: maak van het deeg verschillende vormpjes) 
5: Het deeg moet ongeveer een uur in de oven worden afgebakken, daarna

kunnen ze drogen en als ze hard zijn, zijn ze helemaal klaar.  
 
 
 
 

Brooddeeg maken

Wil je brooddeeg maken wat je vervolgens wel kunt
eten, dan heb je deze ingrediënten nodig:

- 500g (spelt)bloem
- 10 gr zout

-7 gr droge gist
-320 ml lauwwarm water

 
Kneed alle ingrediënten tot een deegbol, smeer deze

vervolgens in met wat olie. Laat daarna het deeg
ongeveer een uur rijzen in een kom onder

vershoudfolie. Druk het vervolgens plat en maak er
daarna weer een bol van die je weer 15 min laat rijzen.   

Daarna kan de bol de oven in op 200 graden voor
ongeveer 35 min.  Even afkoelen en je hebt je eigen

brood! 
 



Kiki heeft een goed idee om toch carnaval te vieren op de groep. Een
mooi masker maken met alles wat je maar kunt vinden: glitters,

veren, papier, alles kan. En nog leuker om daarna allemaal je
carnavalsoutfit aan te trekken en de polonaise te lopen en samen

een liedje te zingen. Het masker vind je op de volgende pagina.
 

ALAAF! 
 

Carnaval is om te zingen
Om te dansen en te springen
Gekke kleren, malle hoedjes

En wat schmink op onze snoetjes
Ja, dat is nu carnaval

Dan doen alle mensen mal 

Carnavalsmasker

Op de melodie van"Kortjakje" 






