KUNST EN MUZIEK
Meivakantie bij BSO de Bronckhorst
We maken er een feestje van!

Week 1

maandag 3 mei

donderdag 6 mei

Voetjes van de vloer!

SKOL GOT TALENT!

Te gekke dansworkshops hiphop en breakdance

Laat jouw talent zien of doe een coole act tijdens

van dansschool Sonja.

de talentenshow!

dinsdag 4 mei

vrijdag 7 mei

Durf jij het aan?!

Brengen en halen op Sport Stars Noordwijk.

Leer alles over reptielen tijdens het bezoek van

Een sportieve dag! (4+)

Exotus Serpenti.

Oefen je voetbalskills en ren zo hard je kan
tijdens de blokkentoren-estafette!

woensdag 5 mei

Ben jij er klaar voor?! (7+)

Brengen en halen op de Paleistuin.

Ontwerp je eigen sportspel en ren zo hard je kan

Acrogym en Tie-dye (4+)

tijdens de blokkentoren-estafette!

Overwin kunsttorens en maak je eigen tie-dye.
Neem een wit kledingstuk mee.

Kunst met licht! (7+)
Vandaag is er een coole workshop van

In verband met het Coronavirus is het

kunstenaar Taﬀy.

gehele programma onder voorbehoud.

KUNST EN MUZIEK
Meivakantie bij BSO de Bronckhorst
We maken er een feestje van!

Week 2

maandag 10 mei

woensdag 12 mei

Ga creatief aan de slag en geniet van actie!
(4+) Ontwerp je eigen superheld en ren zo hard

Brengen en halen op de Paleistuin.

je kan tijdens het Ren-je-Rot verhaal!

KUNSTDAG!
We gaan mozaïeken, maken een Mondriaan met

Actie en creativiteit staan vandaag
centraal! (7+)
Ontwerp je eigen stripverhaal en ren zo hard je
kan tijdens het Ren-je-Rot verhaal!

stoepkrijt en zijn creatief met spijkertjes.

donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

dinsdag 11 mei
SKOL GOT TALENT!

Gesloten

Laat jouw talent zien of doe een coole act tijdens

vrijdag 14 mei

de talentenshow!

Brengen en halen op de Sport Stars Noordwijk.

Vandaag zitten wij niet stil!
Ontwerp je eigen armband en speel het grote
In verband met het Coronavirus is het
gehele programma onder voorbehoud.

James Bond spel.

