De eerste vakantieweek : "onder water".

Ons thema was perfect gekozen want het was lekker warm weer.
Waterspelletjes spelen met waterballonnen en waterflessenvoetbal waren een groot
succes.We leerden ook hoe we iedereen moeten bedienen met drankjes tijdens het
warme weer door met een dienschotel vol drankjes te struikelen, euh, te stappen...we
zullen nog wat moeten oefenen.We hadden dus regelmatig een verfrissing en dus ook een
echt vakantiegevoel!

De tweede vakantieweek : "wereldreis".

We zijn vertrokken.We namen een weekje vroeger vakantie en vertrokken op
wereldreis.

De eerste dag bleven we nog dicht bij huis, in de voormiddag gingen we naar Spanje.We
knutselden een waaier en er was een arena met stierengevechten met zelfs een
toreador.In de namiddag zetten we onze reis verder naar Schotland. We mochten er
deelnemen aan de "Highland Games". We bouwden een zandkasteel voor de Schotten en
namen enthousiast deel aan een wedstrijdje touwtrekken met 2 sterke teams.We deden
ook aan gewichtheffen, ballonslingeren,boomstamwerpen.Het was een dag met veel
sportieve inspanningen.

De tweede dag waren we in Afrika. Eerst in Egypte, we knutselden een knappe farao
met veel glitter en kleuren. Door het regenweer viel onze jeepsafari in het water...dus
knutseltijd, we maakten enkele bewoners van Afrika ; een olifant, een tijger en een
aapje.

De derde dag reisden we door Azië. Eerst gingen we naar China. De mensen spraken
hier een hele rare taal, we verstonden er niets van. We hielpen er allemaal samen om een
chinese muur te bouwen. We kregen spleetoogjes en een gele huid en we probeerden de
taal te schrijven én te spreken.We probeerden onze boterhammen op te eten met
stokjes...haha, GRAPJE...In de namiddag gingen we naar India. We kregen als
verwelkoming een zwarte stip op ons voorhoofd. We mochten er deelnemen aan een
yogasessie. We kleurden nadien mandala's. We waren nu al enkele dagen op reis en we
begonnen jullie wel te missen maar we beleefden wel al een hele fijne vakantie.

De vierde reisdag waren we in Amerika. In de voormiddag zaten we in de Verenigde
Staten om de Walk Of Fame te bezoeken. We maakten onze eigen Walk of Zonzolder.
We kleurden de Amerikaanse vlag en gaven er onze persoonlijke toets aan. We maakten
onze eigen popcorn...Toen we in Brazilië waren hoopten we de Rode Duivels te zien maar
die waren al terug naar huis. We kleurden papegaaien die we daar wel gezien hadden.

De derde vakantieweek : "De jungle"

We begonnen deze week in een andere kleur ??? De zonzolder kreeg een nieuw
kleurtje.We gingen samen overal eens kijken om daarna het vliegtuig te nemen naar de
jungle. We springen eruit met onze parachutte en er kwamen ons bij de landing vele
dieren begroeten. Een leeuw, slangen, zebra's, tijgers, papegaaien en olifanten. We
speelden oerwoudtikkertje, jungleverstoppertje enz...

De vierde vakantieweek: "de ruimte".

Op maandag telden we af, 3 2 1 ... VROETSJ !!! De raket is vertrokken. Wat we dan
zagen was te gek. We tekenden onze eigen droomplaneet en ons eigen buitenaards
wezen. We benoemden zelf onze planeten. De snoepplaneet was heel populair en had veel
bewoners. We fietsten in de ruimte maar dat voelde wel raar. We maakten maanzand en
maanstenen.

De vijfde vakantieweek: "beroepen".

Maandag waren we allemaal soldaten. We kregen een groen gezicht ter camouflage en
speelden dan verstoppertje. Dinsdag werden we postbodes. We maakten zelf
postkaarten en stopten ze zelf in de postbus. We stuurden ook een kaart naar het
kinderdagverblijf. We zochten in het Burchtbos de brieven van Pieter Paulus Post.Op
woensdag werden we bakkers en gingen we ook op bezoek bij een bakker. De volgende
dag werden we kunstenaars waren we kwistig met verf en verfborstel. we maakten onze
eigen placemat

De laatste vakantieweek

We starten de week met onze traditionele uitstap naar de Sint-Pietersburcht. Het weer
viel wat tegen maar het bleef droog en we hadden er weer een fijne speeldag.

Op dinsdag deden we alle inkopen voor het ontbijt. We gingen naar de bakker en de
beenhouwer onze inkopen doen en we bakten zelf ook cake. We maakten een filmpje
voor alle ouders, we toonden fier ons muzikaal - en danstalent.
HET ZONZOLDERONTBIJT: als afluiter van deze topvakantie nodigden wij alle ouders
uit om te komen ontbijten in ons Zonzolderrestaurant. We genoten ervan. het was echt
een lekker en gezond ontbijt en het was gezellig samenzijn en zeker voor herhaling
vatbaar. We toonden ondertussen al onze knutselwerkjes en hét dansfilmpje.
Meer foto's vinden jullie op onze website: www.vzwdeburcht.be/de-zonzolder/

