
Spetters

Doe mee: red de zee! Zeepaardjes,

Zeehonden en Zeeleeuwen (Hemelvaart)

27 t/m 31 mei

 

Hallo allemaal,

We maken van scheerschuim een zeepaardje. Ook maken we heerlijke fruitvisjes. 

Met zn allen prikken we het plein schoon. 

En wist je dat je van een plastic tas een kwal kan maken? 

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

Zo spelen we Schipper mag ik overvaren, gaan we het plein schoon prikken of

maak jij kwal van plastic. 

Groetjes van de medewerkers van de Zeehonden, Zeepaardjes en Zeeleeuwen.

Maandag 27 mei 

Schipper mag ik overvaren

Hoe we in dit gezellige spel over gaan varen bepaalt de schipper. Als er nog

tijd over is doen we nog veel meer andere leuke spelletjes!

 

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!

 

Dinsdag 28 mei 

Scheerschuim zeepaardje

Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan

knutselen? Maak je eigen kleurrijke zeepaard!

 

Prik het plein schoon.

Samen zorgen we voor de natuur. Afval hoort in de prullenbak. We prikken

met z'n alle het plein schoon. Wat voor afval zullen we allemaal vinden?
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Woensdag 29 mei 

Prik het plein schoon.

Vandaag gaan we met zn allen het plein schoon prikken. Wat voor afval

zullen we allemaal tegen komen? 

 

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

We zijn vandaag gesloten.

 

Vrijdag 31 mei 

Scheerschuim zeepaardje

Van scheerschuim en verf maken we een bijzonder zeepaardje.

 

Maak je eigen kwal.

We maken een kwal met verschillende soorten materiaal.
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Vrijdag 31 mei 

 Bottle bowlen

Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis? Neem ze mee. We hebben er

enorm veel nodig. We gaan onze eigen bowlingset maken en daarna een

potje bowlen!
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