De week van de groene kinderopvang
Programma kinderdagverblijf
Maandag 16/5
Blotevoetenpad

Dinsdag 17/5
Natuurbingo

Woensdag 18/5
Met de handjes in de aarde

Donderdag 19/5
Natuurschilderij

Vrijdag 20/5
De dag van de soep

Hieperdepiep hoera! De
groene week gaat van start.
De laarsjes gaan echter nog
even niet aan….

Vandaag gaan we onze
natuurtuinen ontdekken met
echte natuurbingo kaarten.

De tuin krijgt vandaag wat
meer kleur met behulp van
onze eigen tuin’mannen’.

Wat is er leuker dan spelen
met water, zand en modder?

We zoeken takjes, blaadjes,
steentjes, schelpjes en daar
maken we een mooie
natuurbak van.

De moestuinen worden
gevuld met plantjes en
groenten.

Wij maken schilderijen van
bloemen uit de tuin. Eerst
lekker scharrelen in onze
natuurtuin om spullen te
verzamelen, hierna gaan we
naar binnen om mooie
bloemenschilderijen te
maken.

We lopen namelijk op onze
blote voeten over het
blotevoetenpad de groene
week binnen!
Voel lekker met je voeten de
natuur en klim over de
boomstronken naar de
waterbakken. Daar liggen de
kwasten klaar om mooie
waterschilderijen te maken.

In de middag maken we er
een ware beestenboel van
mét de takjes. Welk insect
maak jij van je gevonden
takjes? Hoeveel wormen vind
jij in de aarde?

Wanneer we slakken vinden,
zetten we die een dagje in
onze speciale slakkenracebak!

Over de week van de groene kinderopvang
Het hele jaar groen, maar extra groen in de week van de groene
kinderopvang.
Laarzen aan en hup naar buiten, wormen zoeken, bloemen plukken en
heerlijk rondstruinen in de natuur. Natuurlijk gaan we over het
blotevoetenpad en ontbreekt de natuursoep niet.

De insectenpotjes gaan
natuurlijk mee naar buiten.
Want tussen de bloemen
vinden we vast nog heel veel
kriebelbeestjes.

Pannetjes erbij en we maken
met elkaar heerlijke
natuursoepjes.
Na zo een heerlijke week
buiten struinen, is het tijd om
even te relaxen in de
boekenhoek met…hoe kan
net ook anders…boekjes over
de natuur.

