Dit jaar gaat Teq fietsen door Nederland. In de eerste week starten we in Brabant
en Limburg. Hoe zien de vlaggen van de provincies eruit en waar komen toch die
lekkere worstenbroodjes vandaan.
Kennen jullie de schilder van Gogh, vandaag gaan we een schilderij namaken.

Wat is typisch Limburgs, tijdens blindproeven komen jullie daarachter. Ontdek de
Limburgse vlaai en speel mee met de Kunstenmakers pubquiz.

We gaan naar een speeltuin in de buurt. We nemen boterhammen en allerlei
lekkers mee om te picknicken! We gaan sportspelletjes doen zoals, tikkertje en
boompje verwisselen (een variant op stoelendans).

Waar staat Brabant om bekend, Carnaval. Elk jaar wordt dit groots gevierd. We
gaan onze eigen outfits maken en kom verkleed vandaag.
Misschien komt er in de middag een klein beetje Efteling naar de BSO groep toe.
Meenemen: verkleedkleding

In Limburg ligt het drielandenpunt, weten jullie wat dit is? Kom daar vandaag achter.
Elk jaar wordt in Limburg een grote wielerwedstrijd gehouden. Ontdek Nesselande en
Nieuwerkerk vandaag op de fiets.
Meenemen: Fiets en rugzak

Wat een spannende week gaat Teq tegemoet. We zijn deze week te vinden in
Gelderland en Overijssel. Vandaag gaan we Klootschieten, wie weet wat dat is?
Ben jij goed in verstoppen, rennen en zoeken dan is vlaggenroof het spel voor jou.

Gelderland en Overijssel staan bekend om hun mooie dorpen met vele bruggen.
Hoe bouw je bruggen? Ontdek dit door zelf aan de slag te gaan.
Kennen jullie Flipje al uit Tiel, die maakt de lekkerste jam.
Meenemen: Leeg jampotje

We gaan vandaag klussen in de mini Hornbach. Daar gaan we bootjes / vlotten
bouwen die we vervolgens te water laten in onze zelfgemaakte waterbaan. Welk
bootje blijft drijven? Dijken beschermen ons land tegen al het water, maar hoe
werkt dat eigenlijk? Wij bouwen het gewoon na zodat we het kunnen ontdekken.

Deze dag gaan we eerst koken, wie maakt er de lekkerste appelmoes. In de
middag sporten we de appelmoes eraf tijdens de Bootcamp.
Meenemen: sportkleding en een leeg jampotje.

In het plaatsje Markelo staat een hele hoge toren van 157 meter. Kunnen jullie vandaag ook
zo’n hoge toren bouwen.
Wie kan er het snelst een misdaad oplossen, tijdens een potje Levend Cluedo.

Deze week is Teq aangekomen in de provincies Flevoland en Drenthe. Hoe zien
deze provincies eruit en wat voor vlaggen hebben ze?
Drenthe staat bekend om de Hunebedden. Kunnen jullie een Hunebed bouwen?

Flevoland staat bekend om de provincie van de wind, overal staan windmolens.
Wat kan je allemaal met wind doen? Ontdek het vandaag tijdens diverse proefjes
die we gaan doen.

Hebben jullie ook zo’n zin in een stranddag. Wij in ieder geval wel.
Meenemen: Zonnebrand, zwemkleding, handdoek.

Vandaag gaan we iets heel bijzonders meemaken een Roofvogelshow. Ooit zelf al
eens een roofvogel van dichtbij gezien, vandaag is je kans.

Sporten is één van de leukste dingen die je kan doen. Als boer op de boerderij moet je snel,
behendig en sterk zijn. Vandaag gaan we diverse activiteiten doen om deze skills te testen.
Meenemen: Sportkleding.

Deze week gaat Teq op bezoek bij de provincies Groningen en Friesland.
Hoe ziet de vlag van Groningen eruit en hoe smaken echte poffertjes. Wordt
burgemeester voor een dag. Wat heeft een burgemeester allemaal nodig.

Hoe ziet de kraamkamer van de Noordzee eruit. Vandaag gaan we dit uitzoeken
door te ontdekken welke schelpen en diertjes er allemaal leven in de Waddenzee.
Meenemen: zwemkleding en handdoek

We gaan vandaag met de Bijdehand busjes naar speeltuin ‘Schollebos’ Neem je
rugzak mee want daar gaan de boterhammen, drinken en lekkers in mee!
Meenemen: rugzak, zwemkleding en handdoek.

Vandaag bezoeken we Friesland. Voordat we daar naartoe kunnen maken we de
vlag van Friesland.
Iedereen kent de Elfstedentocht maar in de zomer ligt er geen ijs om te schaatsen.
We gaan langs de diverse steden fietsen of steppen en verdien stempels

Friesland is een echte Zeilprovincie maak een echte skútsje (zeilboot).
Wat is er het allerlekkerst, wentelteeftjes en niets is lekkerder dan om deze met de Friese
lekkernij, suikerbrood te maken.

Deze week staat in het teken van Noord-Holland en Utrecht. Vandaag gaan we
ontdekken hoe deze provincies eruit zien en waar ze precies liggen.
Tijdens een workshop Beachvolleybal oefenen wij onze balvaardigheden.
Meenemen: Sportkleding en rugzak

Utrecht is een provincie met mooie natuurgebieden waar je heerlijk kan wandelen
en fietsen. Misschien kunnen we onderweg nog wat sportiefs doen.
Meenemen: Fiets, rugzak.

We gaan mandela’s maken met stoepkrijt. En we maken een pannenkoekentaart!

Waar staan Noord-Holland en Utrecht om bekend. Wie kan de meeste vragen
goed beantwoorden tijdens de Pubquiz.
Zijn jullie ook zo dol op kaas. Maak de mooiste kunstwerken met deze Hollandse
lekkernij

Sporten is altijd gezond en wordt nog eens lekker als je dit met kaas erbij kan doen.
Na al dat sporten gaan we natuurlijk wat lekkers eten. Deze keer is dat een Broodje Mario.

De laatste week alweer van de vakantie. Teq is aangekomen bij Zuid-Holland en
Zeeland. Hoe ziet onze eigen provincie eruit en hoeveel water heeft Zeeland wel
niet.

Hoe mooi is toch onze stad Rotterdam. Met zijn prachtige Sky line en bruggen.
Bouw de bruggen na van Rotterdam en wie kan de Sky Line van Rotjeknor
omzetten in kunst.

We gaan vandaag met de busjes van BijDeHand op pad naar Outdoor Valley.
Klimmen, klauteren, door de modder banjeren en nat worden. Dit kan allemaal bij
Outdoor Valley.
Meenemen: rugzak en schone kleding.

Zon, zee en strand. Hoe kan je dat mooi vastleggen. Maak je eigen kunstwerk van
de zee.
Ben je klaar met de zee speel dan een potje voetbal of ontwerp je eigen
voetbalclub logo.

Zeeland is de provincie van het water, kleine eilandjes en mooie natuur. Deze natuur willen we
schoonhouden. Vandaag gaan we chillen bij Nesselande strand en tevens het strand
schoonmaken.
Meenemen: zwemkleding, zonnebrand en handdoek

Uit de Kunst 4 en 5
BSO de Kunstenmakers
Robert ’t Hoffstraat 30
3059 PN Nesselande
Alg:
010-7508422
Mob: 06-50742509

Beste ouders / verzorgers,

Hierbij de digitale aanvulling op het vakantieprogramma.
Wij willen u vragen altijd voor 9.30 uur aanwezig te zijn (tenzij in het programma
anders wordt aangegeven) of om uw kind(eren) af te melden voor 9.30 uur. Op
deze manier kunnen wij op tijd beginnen met ons programma en op tijd de deur uit
voor uitstapjes.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag openen en sluiten wij bij Uit De Kunst
4-5. Op woensdag zitten we bij Kwasten 1.
Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie!!

Groetjes
Jay, Rika, Nilay en Nienke

