
Grote Beer

Doe mee: red de zee! Knuffel- en

Troetelberen (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! Deze week gaan

we de troep opruimen die we tegenkomen op straat, zodat het niet meer

opgegeten kan worden door dieren. We gaan vissen, een vis van bladerdeeg eten

en leuke dierenspelletjes doen. Kom je ook?

Groetjes van Karin, Sandra, Marieke, Astrid en Ellen

Maandag 27 mei 

Waterweetjes

Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo

gaan we tornado's, regen en wolken maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we

dat gaan doen? 

 

Vissen!

De kinderen die hun diploma hebben mogen met Henny mee gaan vissen.

Dus vind je het leuk om mee te gaan, neem dan je hengel mee!

De kinderen die mee gaan vissen: Vergeet je hengel niet!

En doe laarzen aan en kleding die vies mag worden.

 

Wentelteefjes

We maken oud brood eetbaar door dit heerlijke recept. Zo hoeven we het niet

weg te gooien! 
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Maandag 27 mei 

The Ocean Cleanup voor kinderen die niet gaan vissen.

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 

 Maak van een plastic zak een kwal!

Neem een  doorzichtige plastic fles mee en maak je eigen kwal!

 

Vis van bladerdeeg

Vandaag maken we iets heel bijzonders.. We maken een Vis van bladerdeeg.

Lekker en haast te mooi om op te eten...

 

 Trashure Hunt

Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt leuk worden? Dat kan met deze

hunt. Hunt betekent jacht in het Engels. We gaan op jacht naar vuilnis. 

 

Woensdag 29 mei 

Uitje naar de natuurspeeltuin in de Bloemerd in Leiderdorp

 

Neem laarzen mee en kleding die vies mag worden !
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Donderdag 30 mei 

Hemelvaartdag

 

 

Vrijdag 31 mei 

We eten een heerlijk wrap.

 

 

Creatief Bewegen

Hou je van dansen, yoga en tekenen? Doe dan mee met Creatief Bewegen

met Juf Astrid!

Doe makkelijk zittende kleding aan, zodat je lekker vrij kunt bewegen. 

 

Natuurvrienden

Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten,

poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes maken. 
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