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Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.

Welkom in de wereld van de spionage, waarin boeven vangen, speuren naar sporen en
geheimschri� een belangrijke rol spelen… Het werk van een meesterspion is spectaculair,
maar ook gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip mee op avontuur en neem
deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als Missie 850…

Graag voor 09:00 uw kind brengen, en graag weer ophalen vanaf 16:00. Dit in verband met
uitstapjes en ac�viteiten. Mocht het anders zijn laat het ons dan a.u.b. even weten.

Veel succes, Groetjes van team de Matrozen

Maandag 25 april
Speurplaat "Zoek de dader" 6+
Er is een roof gepleegd! Tijdens deze crea�eve zoektocht ga je op zoek naar
de dader die iets waardevols gestolen hee�. Lukt het jou om de dader te
ontmaskeren?

Kleurplaat maak je poli�e compleet 4+
Er is een kleurplaat uitgeprint van de poli�e. Alleen is maar de hel� van de
kleurplaat eruit gekomen. Helpen jullie ons om de poli�e compleet te
maken? We gaan onze eigen poli�e tekenen.

Ijsje halen
Vandaag gaan we gezellig met zijn alle een lekker ijsje halen. Wij gaan daar
lopend heen, er hoe� dus geen rekening te worden gehouden met vervoer.

Schminken
Vandaag maken wij er een feestje van want we gaan schminken. De
kinderen mogen zelf een plaatje uit het schmink boek kiezen of hun idee
laten horen zodat wij er een mooie crea�e van gaan maken. Hou er dus
rekening mee, de kinderen hebben aan het eind van de dag schmink op hun
gezicht.

Dinsdag 26 april
Vergrootglas
Knip, kleur en plak je eigen papieren vergrootglas en speur net als een
detec�ve naar sporen!
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Het bladerdeeg mysterie
Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze
mysterieuze hapjes zi�en? Gebruik je speurneus en je smaakpapillen!

Spion tre�al
Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion
om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit �jdens dit gave balspel!

Woensdag 27 april
Woensdag 27 april zijn wij dicht wegens Koningsdag

Donderdag 28 april
Verborgen wezens in de natuur
Ga als een echte natuurdetec�ve op zoek naar verborgen gezichten in
bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?

Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien
te stelen. Maar pas op voor de poli�eagenten, want die zullen er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis blij�!

Eetbare dynamietstaven
Schurken gebruiken dynamietstaven. Ze doen dat om dingen open te breken
en iets te laten ontploffen. De dynamietstaven die wij maken kunnen ook
openbreken: gelukkig komt er dan geen ontploffing maar iets anders uit!

Vrijdag 29 april
pionnenroof
Wees je groepsgenoten te snel af en zorg ervoor dat je alle pionnen te pakken
krijgt. Maar let op en laat je niet �kken. Wie zal de meeste pionnen weten te
roven?

Mysterie bingo
We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel waarbij
we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt er tevoorschijn?
Bingo!

Vingerafdruk sleutelhanger
Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk sleutelhanger! Leuk
om cadeau te doen of om aan je fietssleutel te hangen.
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Pionnenroof
Wees je groepsgenoten te snel af en zorg ervoor dat je alle pionnen te
pakken krijgt. Maar let op en laat je niet �kken. Wie zal de meeste pionnen
weten te roven?
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Maandag 2 mei
Vergrootglas koekjes
Klaar om een echte detec�ve te worden? Maak dan deze mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op
onderzoek uit. Speur smakelijk!

Speuren naar sporen
Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de
natuur in en gaan als ware detec�ves zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Just Dance
Vandaag halen we de beamer erbij zodat we een groot scherm hebben. We gaan namelijk met zijn alle
dansen. De leukste liedjes van just dance komen vandaag aan bod. Zo gaan we er met zijn alle een
gezellige dans middag van maken.

Dinsdag 3 mei
Ballonenpret
Vandaag is het 1 groot feest. We gaan allemaal spelletjes met ballonnen doen. Proberen hoog te houden,
ballonestafe�e, ballonnen tennis en nog veel meer.

Pannekoeken bakken
Vandaag gaan we de keuken in. We gaan namelijk pannenkoeken bakken. Wie kan er (met hulp) al een
pannenkoek omdraaien? Dat gaan we vandaag zien. Daarna gaan we ze lekker met zijn alle opeten.

Dansworkshop De Rode Sneakers
Vandaag krijgen wij een dansworkshop van de Rode Sneakers. Er komt iemand langs die de kinderen een
leuk dansje gaat leren. Zo gaan wij er samen een gezellige dag van maken.
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Woensdag 4 mei
Natuurspeeltuin
We gaan met zijn alle naar buiten. Een natuurspeeltuin die erop gericht is kinderen echt iets te laten
beleven in een natuurlijke omgeving. Lekker klimmen in bomen, hu�en bouwen en kliederen met water
en zand. spelen in de natuur!

Mastermind
Rennen maar intussen razend goed nadenken om de code van kleuren te kraken. Las�g en leuk!

Jezelf tekenen als boef, poli�e of spion
We gaan crea�ef aan de gang. Teken jezelf na maar dan als boef, poli�e of spion. Wees crea�ef en ga je
eigen gang. Zo krijgen we zelfverzonnen verschillende boeven, poli�e en spion tekeningen van de
kinderen.

Donderdag 5 mei
Geheimschri�
We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik met onzichtbare inkt toch een leesbare
tekst?

Bubble Jungle
Vandaag gaan we met zijn alle naar het leukste speelparadijs in de buurt. Klimmen, trampoline springen,
glijden, fietsen, bouwen etc. Alles is mogelijk. Dat beloo� een middag vol met plezier. Hou er dus
rekening mee dat u kind makkelijke kleding aan hee�, waarin hij/zij zich lekker kan bewegen.

Vrijdag 6 mei
Volg de QR-codes
Klaar voor een mysterieuze speurtocht waarbij je je ogen goed open moet houden?! Zoek de QR-codes
en scan ze om te weten welke kant je op moet. Tijd voor ac�e!

Gevangenis photobooth
Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis maken en maken natuurlijk een
foto van alle schurken.. We laten ze echt niet zomaar gaan hoor!

Boeven maskers
Maak je eigen boevenmasker en ga op de foto in onze gevangenis photobooth. Wees crea�ef met papier,
karton, lijm en een schaar.

 


