MAANDAG 28 FEBRUARI

DINSDAG 1 MAART

WOENSDAG 2 MAART

DONDERDAG 3 MAART

Kinderyoga [door Studio Rafiki]
10:30-11:30 | 6-9 jaar | Vooraf aanmelden

Muziek op Schoot [door De Vrolijke Noot]
9:30-10:15 uur | 0-4 jaar | Vooraf aanmelden

Robotschool
11:00-12:00 uur | 4-7 jaar | Vooraf aanmelden

Knutselen met crêpe papier
10:00-12:00 uur | vanaf 3 jaar

Kinderyoga helpt kinderen zich bewust te worden
van hun lichaam, hun bewegingen en ademhaling.
Het biedt een moment van verstilling, een
rustpunt. En met veel plezier! Een mooie start van
de vakantieweek.

Samen liedjes en muziekspelletjes doen. Je
(klein)kind ervaart muziek in al zijn soorten tijdens
het spel. Door zelf muziek te maken, door op
muziek gedragen te worden of zelf te bewegen of
door gewoon te luisteren.

Met hulp van de robotjes Cubetto en Beebot leren
de kinderen programmeren. Samen maken we
verhalen en opdrachten.

Kom lekker samen knutselen aan de grote tafel.
We maken deze ochtend schilderijtjes met propjes
crêpe papier. Hoeveel propjes passen er op jouw
papier?
VAKANTIE-PROGRAMMA
Wijkcentrum Waterkracht
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, Zutphen
Info & Aanmelden:
post@wijkcentrumwaterkracht.nl
0657-938693

VRIJDAG 4 MAART
LEGO Kunst
14:00-16:00 uur | Vanaf 5 jaar

Rommelbot maken
14:00-16:00 uur | Vanaf 4 jaar

Niet snoepen hoor! [door Ron Vernout]
14:00-14:30 uur | vanaf 3 jaar

Fantasie instrument maken
14:00-16:30 uur | Vanaf 8 jaar | Vooraf aanmelden

EXPO
14:00-16:30 uur

Maak je favoriete kunstwerk na met LEGO. Heb jij
thuis een boek of plaatje van een mooi kunstwerk?
Neem maar mee! Wij leggen ook vast wat boeken
klaar. Ouders ook heel welkom!

Met ‘afval’ zoals doppen, resthout, schroeven,
snoertjes en wat we allemaal nog meer kunnen
vinden, maak je je eigen fantasierobot. Wat denk
je, heeft die van jou pootjes of wielen?

Bij vraagt Vos, Konijn en Beer op een grote pot met
honing te passen. Alle drie houden ze heel veel van
honing... Een vrolijk muzikaal verhaal.

Zelf geluid opnemen in Scratch en een instrument
maken met Makey Makey. Een middagvullende
activiteit om nieuwe skills te ontwikkelen rond
creativiteit, muziek en programmeren.

Alle LEGO kunstwerken, rommelbots,
muziekinstrumenten en de stad van de toekomst
zijn op vrijdagmiddag te bekijken in een echte
expositie. Komen jullie allemaal kijken?

Stad van de toekomst
14:00-16:00 uur | Vanaf 6 jaar
Van restmateriaal (hout, afval, klei, lego) bouwen
kinderen hun ideale huis, de perfecte speeltuin.
Samen bouwen we de stad van de toekomst. Hoe
ziet het leven in jouw droomstad eruit?

