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Doe mee: red de zee! Grutto's (Hemelvaart)

27 t/m 31 mei

 

Hallo allemaal,

Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen gerecht zoals je misschien

zou denken maar dat is juist iets wat je helemaal niet wilt eten! 

Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren opeten. En vervolgens

smullen wij weer van vissen... het is dus geen goed idee om zomaar plastic te

gebruiken: waar komt het wel niet terecht?

Ontdek het allemaal bij het doen van activiteiten rondom het thema 'red de zee'.

Zo spelen we ocean clean up, doen we een trashure hunt, gaan we recyclen of

maak jij liever een lipdub? 

Groetjes van Silvia, Dominique en Sjors

Maandag 27 mei 

The Ocean Cleanup: 5 oceans = 5 challenges

Ga de 5 challenges aan en word een echte plastic held! Zwem van oceaan

naar oceaan en verdien 5 statiegeldbonnetjes. Met 5 statiegeldbonnen word

jij beloond met een echt plastictificaat! 

 

Dinsdag 28 mei 

Kikkers vissen

Vandaag gaan wij kikkers vangen met rode lappen. Hopelijk hebben ze

honger!

 

Vis van bladerdeeg

Vandaag maken we iets heel bijzonders.. We maken een (gevulde) vis met

groenten en een beetje kaas. Lekker en haast te mooi om op te eten...
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Dinsdag 28 mei 

Waterzuiveringsinstallatie

Wij drinken in Nederland best veel water. Maar het moet natuurlijk eerst

gezuiverd worden zodat we schoon water kunnen drinken. Hoe zou dat gaan?

Probeer het zelf!

 

NEEM JE FIETS MEE!! NEEM JE FIETS MEE!!

DE OUDSTE KINDEREN VAN DE GRUTTO'S (DIE IN HET GEKLEURDE GEBOUW

SPELEN) GAAN OP DE FIETS NAAR BERESTERK.

De kinderen die altijd in het gekleurde gebouw naast groep 8 spelen,  gaan

op de fiets naar Beresterk. 

Daar komt iemand van Stichting Groen Licht en gaan diertjes in de sloot

zoeken.

 

Woensdag 29 mei 

Zo gezond als een vis

Met plakjes appel, roomkaas en verschillende soorten fruit maken we onze

eigen fruitvissen. Eet ze snel op, voordat ze wegzwemmen!

 

Natuurvrienden

Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten,

poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes maken. 

 

Donderdag 30 mei 

Hemelvaartsdag

In verband met Hemelvaartsdag zijn we vandaag gesloten. 
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Vrijdag 31 mei 

Waanzinnig waterige walvis

Van een grote watermeloen maken wij een walvis! Deze walvis zwemt niet in

de oceaan, maar in een zee van fruit! Het water loopt ons nu al in de mond..

 

Natuurvrienden

Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten,

poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes maken. 
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