Activiteitenprogramma
MIKMAK De Boerderij

Meivakantie 2021
Maandag

Dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

26 April

27 April

28 April

29 April

30 April

KONINGSDAG
MIKMAK DE
BOERDERIJ
GESLOTEN!
3 Mei

4 Mei

5 Mei

6 Mei

7 Mei

10 Mei

11 Mei

12 Mei

13 Mei

14 Mei

HEMELVAART
MIKMAK DE
BOERDERIJ
GESLOTEN!

Hallo allemaal!
De meivakantie begint alweer bijna. Dit betekent dat we
weer een aantal leuke activiteiten hebben bedacht voor
jullie! Opzoek gaan naar natuurmaterialen om je eigen
vogelhuisje te maken, vlieger knutselen, flessenvoetbal
of stempelen met aardappels. Daarnaast is er natuurlijk
ruimte voor andere leuke activiteiten en ideeën! Hoe
cool is dat!

Tijdens de meivakantie..
In de meivakantie wordt er geen vervoerservice aangeboden.
Is onze locatie geopend van 8.15 uur tot 18.15 uur.
Tijdens de meivakantie starten wij ook buiten in verband met de coronamaatregelen.
Zijn wij bereikbaar (net als anders) op 06-57181855, boerderij@mini-stek.nl
Nemen de kinderen hun eigen lunch mee en zorgen wij voor de tussendoortjes.
Is het vakantieprogramma onder voorbehoud. We werken zoveel mogelijk kindvolgend. Er
zal binnen het vakantieprogramma natuurlijk ook ruimte zijn om in de modder te spelen,
trampoline te springen, de dieren te voeren of gewoon te chillen in de hangmat!
 Wilt u er altijd aan denken om de kinderen te controleren op teken!
 Wij hopen op fantastisch mooie week met zonnig weer maar houd het weerbericht in de
gaten, mocht het zonnig zijn smeer de kinderen s ochtends vast in. We zullen heel veel
buiten zijn of in de tuinkamer. Fijn als de kinderen laagjes kleding bij zich hebben en stevige
schoenen.
 We hebben er heel veel zin in om er met de kinderen heerlijke dagen van te maken.
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