Meivakantie 2017 – H i p H o l l a n d H i p
24 april tot 5 mei 2017

Yes Y Yes, het is weer meivakantie! En wij vieren deze in geheel
hh Hollandse stijl, want Holland is h i p !
W We hebben vorige week al aandacht besteed aan dit thema,
m maar we gaan er gewoon mee verder.
GGGG Groetjes,
TTTT Team De Springplank
tttt

Een bordje van Delfsblauw
Delfts blauw is aardewerk met blauwe decoratie, dat
traditioneel in Delft wordt gemaakt. Het ontstond aan het
einde van de 16e eeuw als goedkoop alternatief voor het
blauw-witte Chinese porselein. Het Delfts blauw werd in
korte tijd zeer populair en beleefde een bloeiperiode in de
periode 1650-1750, toen er in Delft een honderdtal
aardewerkfabrieken actief waren.
Wij maken onze eigen versie van
een kartonnen bord!

Altijd is Kortjakje ziek…
Berend Botje ging uit varen, Daar was laatst een meisje loos,
Alle eendjes zwemmen in het water… Kennen jullie deze
oudhollandse liedjes? We zullen het eens zien!

Oudhollandse spelletjes
Zaklopen, spijkerpoepen, sjoelen of koekhappen. Echte
oudhollandse spelletjes. Doen jullie mee?

Hap hap hap
Natuurlijk eten we ook
helemaal in stijl. Jullie
lusten vast wel een blokje
kaas of een heerlijk
poffertje… Laten we
Hollandse hapjes gaan
maken. Dat wordt
smullen!

Hoe zie jij er uit als koning of koningin?
Hoe ziet een koning en koningin er eigenlijk uit? Wat voor
werk doen zij? Hoe heten onze koning en koningin? We gaan
hier over kletsen.
Maak een tekening op een groot vel, waarbij het hoofd op
actuele grootte moet zijn. Dit hoofd wordt uitgeknipt.

Donderdag 27 april is De Springplank
gesloten i.v.m. Koningsdag. Maak er een
gezellige dag van!

Klompenrace
Heeft er iemand klompen thuis? Dat zou fijn zijn want met
twee paar kunnen we een klompenrace doen. Of ervaren hoe
het is om op klompen te lopen!

Daar bij die molen…
We gaan een molen maken.
We kunnen deze knutselen
m.b.v. een kartonnen beker,
maar ook op papier.

Vrijdag 5 mei is De Springplank gesloten
i.v.m. Bevrijdingsdag. Maak er een gezellige
dag van!

Holland kijkhoek

