Zomervakantie bij Mikz
Programma
4 – 13 jaar
Ter land, ter zee
en in de lucht
26 juli t/m
3 september
Bij Mikz richten we
ons op het spel
van de kinderen.
Tijdens de
Zomervakantie
kunnen zij hun
spel ontdekken
door niet alleen
voorbereidde
activiteiten te
doen, maar ook te
spelen met het
aangeboden
materiaal.
Dit programma is
voor alle
leeftijden. Tijdens
deze vakantie
worden ook
Spetterdagen
georganiseerd
voor iedereen! Bij
heel Mikz dezelfde
Spetterdag met
een activiteit
speciaal voor jou
op jouw BSO.
Meld je vóór
zondag 4 juli aan!

Zomervakantie
26 juli t/m 3 september
Deze vakantie maken we de ontdekkingsreis van ons leven. We reizen zowel ter land, ter
zee en in de lucht. Op het land vinden we verschillende dieren, gebouwen en sporten.
We nemen een frisse duik in de onderwaterwereld om nieuwe vrienden te maken met
onderwaterwezens. Met onze eigen gemaakte luchtballon reizen we verder, langs een
prachtig luchtkasteel. En als het even kan maken we deze ontdekkingstocht in onze
eigen gemaakte ‘zeeluchtland-voertuig’.
Een hele zomervakantie vol ontdekkingen en avonturen en dat allemaal op jouw BSO.
Hoe reis jij het liefst? Ter land, ter zee of in de lucht?
Er vinden ook SPETTERDAGEN plaats. Bij heel Mikz hetzelfde dagthema met een
activiteit voor jou op jouw BSO.
Dinsdag 27 juli
Vieze handen
Steek je handen uit de
mouwen, want het is tijd om
te graven! Wat zit er onder de
grond? Beestjes? Een schat?
Maandag 2 augustus
Spetter, pieter, pater
Stilzitten is er vandaag niet
bij. Dat kan ook niet anders
want er staan allemaal
waterspellen voor jullie klaar!
Dinsdag 31 augustus
Van Piramide tot Pisa
Stap in de huid van een
architect en bouw je eigen
Eiffeltoren, luchtkasteel of
scheve toren.
Voor de 7+ kinderen staat
er een gave activiteit klaar
binnen deze gebouwen.

Donderdag 29 juli
Deelnemers klaar? …Pang…
Bouw je eigen zeepkist,
vliegmachine of turboboot om
het parcours af te leggen.

Maandag 23 augustus
Pfffffff….
Om iets te laten vliegen heb
je lucht nodig. Vandaag gaan
we blazen, blazen, blazen tot
we vliegen.

Donderdag 2 september
Eetbare kunst
Vandaag mag je eerst
kliederen met je eten en
daarna lekker smullen!

