Nieuws uit de Huiskamer
Het IKC De Regenboog is nu een aantal weken openen. De afgelopen weken zijn er al een aantal
kinderen gezellig komen spelen bij IKC De Regenboog.
Bij IKC De Regenboog hebben we altijd hele leuke activiteiten na schooltijd en in de vakanties. In de
vakanties hebben wij een speciaal programma.

Activiteitenprogramma week 41
Maandag 9 oktober
Vandaag gaan we aan de slag met klei. Je mag zelf kiezen welk dier je wil maken. Daarna zoeken we
een mooi plekje in het lokaal waar hij kan drogen. Na de herfstvakantie kunnen we de dieren dan
gaan verven.
Dinsdag 10 oktober
Vandaag gaan we koken. We maken paddenstoelen van tomaat en
ei. Daarna smullen we ze lekker op. Eet jij mee?

Woensdag 11 oktober
Op woensdag gaan de kinderen naar de gezamenlijke opvang op de Bonte Pael. We doen daar dan
gezellig spelletjes met de andere kinderen en soms gaan we op stap met de stint naar een speeltuin
in de buurt.

Donderdag 12 oktober
De blaadjes vallen van de bomen en het wordt weer kouder. Vandaag
gaan we buiten op zoek naar bladeren. Daarmee gaan we een mooi
schilderij maken. Eerst je hand omtrekken met potlood en daarna
inkleuren met de bruine verf. Erna de bladeren erop plakken.

Vrijdag 13 oktober
Ook op vrijdag gaan de kinderen naar de Bonte Pael. Ze worden dan op gehaald uit school met de
stint. Als ze daar aankomen, gaan ze gezellig lunchen. Daarna is er nog uitgebreid de tijd om te
spelen.

Activiteitenprogramma herfstvakantie
Maandag 16 oktober
Vandaag gaan we ons vermaken in speelpolder ‘Het WIJland’. Trek je oude kleding en je kaplaarzen
maar aan! Hier kun je op verschillende manieren het water oversteken, heb jij de spierballen voor
het trekvlot?
Dinsdag 17 oktober
Op een frisse herfstdag is soep voor de lunch superlekker! We
gaan groentesoep maken. Welke groenten vind jij lekker om er
doorheen te doen? Een soepstengel erbij en genieten maar!
We gaan in de buurt op zoek naar mooie herfstbladeren. Wat
voor kunstwerken kunnen we daar allemaal van maken?
Woensdag 18 oktober
Vandaag gaan we de speurtocht door Delft doen. We hopen
dat het deze keer droog blijft zodat we kunnen genieten van
de mooie herfstkleuren!
Donderdag 19 oktober
Met de oudsten gaan we vandaag naar de Tweede Kamer in Den Haag! Al knutselend, spelend en
luisterend ontdek je hoe de Tweede Kamer er van binnen uit ziet! Met de jongsten gaan we ons
vermaken in het speelbos in het Haagse bos. We nemen lekker de lunch mee voor een picknick!
Vrijdag 20 oktober
Vandaag gaan we egels maken van eierkoeken! Die gaan we lekker op smikkelen. Verder gaan we
naar een leuke speeltuin om ons daar goed te vermaken!
Ook tijdens de tussen schoolse opvang doen we allerlei leuke activiteiten. De afgelopen weken
hebben we smurfensnot, een horloge, een ijsje en origami vouwwerkjes gemaakt.
Hieronder ziet u het knutselrooster voor de komende weken.
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U kunt natuurlijk voor vragen altijd even binnen lopen in onze huiskamer of u kunt mij mailen.
kinderopvang@rkbsderegenboog.nl
Met vriendelijke groet
Brigit Jansen
Assistent Leidinggevende IKC De Regenboog.

