
  Voorjaarsvakantie 
   Kindercentrum de Vrije Vogels 

 

 

Deze vakantie gaan wij de wereld van de film ontdekken. We hebben 

leuke activiteiten die te maken hebben met film en we gaan zelf ook films 

maken. Je mag deze hele week verkleed komen als jouw superheld, 

schurk of mooiste prinses.  

 

Vrijdag 24 februari: 

Komend weekend is het carnaval! Daarom vieren wij vandaag alvast ons eigen carnavalsfeest! Kom 

dus mooi verkleed bij de bso, niets is te gek! Aan het einde van de dag kronen wij de best verklede 

kinderen tot koning of koningin van het carnavalsfeest! We hebben twee winnaars: één van het 

carnavalsfeest van het Vogelhuis en Vogelnest en één uit de Stromvogels en het Clubhuis! 

 

Maandag 27 februari:  

Vandaag gaan de kinderen van het Vogelhuis en Vogelnest creatief aan de slag met filmfiguren. Zo 

gaan we onze favoriete figuur namaken op onze boterham! En spelen we in de middag Levend 

Memorie met filmfiguren!  

 
 

Bij de Stormvogels zijn we vandaag in de wereld van Aladin! We doen inspiratie op uit de film en 

maken onze eigen wenslamp. 

 

De kinderen van 8 jaar en ouder hebben vandaag twee stoere 

workshops. De workshop beat-box neemt het op tegen de 

workshop kick-box!!! Welke het leukste wordt? Dat zullen we 

zien! De workshops worden aangeboden door Skoolworkshop. 

 



Dinsdag 28 februari: 

Om een film te kunnen maken heb je natuurlijk een camera nodig! 

Die gaan wij vandaag knutselen! In jullie zelfgemaakte camera kun 

je je eigen tekeningen laten zien. Misschien heb je wel een mooie 

foto die je in de camera wilt laten zien? Neem die gerust mee! 

 

 

De kinderen van de Stormvogels en het 

Clubhuis zijn vandaag een dag op de 

filmset. We maken alles wat je nodig hebt op een filmset: je eigen Oscar, 

een clipboard, een VIP-kaart en een microfoon natuurlijk! En vandaag 

reiken wij mooie prijzen uit voor de grappigste presentator, beste fotograaf, 

mooiste filmster en natuurlijk vergeten we de regisseurs niet! Dus kom en 

laat jouw talenten zien! 

 

Woensdag 1 maart 

Vandaag gaan we aan de slag in de keuken! We bakken iets lekkers en vergeten ook daarbij onze 

stripfiguren en filmhelden natuurlijk niet! 

 

Donderdag 2 maart: 

Nu het echte werk! We maken een minifilmpje op papier. De 

kinderen van het Vogelhuis en Vogelnest doen dit met 

memobriefjes en de kinderen van de Stormvogels en het 

Clubhuis maken hun eigen zoötroop! Dit is één van de eerste 

animatie-apparaten waarmee bewegende beelden werden 

bekeken.  

 

Vrijdag 3 maart: 

Het Vogelhuis en Vogelnest maken hun eigen Walk of Fame! We 

maken een mooie rode loper met onze eigen naamsterren erop!  

Daarna lopen we over onze eigen walk of fame naar onze eigen 

bioscoop. 

 

 

 

 

 

De Stormvogels en het Clubhuis 

gaan vandaag aan de slag met 

spijkers en draadjes! Ze maken hun 

favoriete filmfiguur op een 

spijkermat.  

 


