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Hallo allemaal,

Met olifantestappen lopen we door het dierenrijk en ontdekken van de noordpool

tot het tropisch regenwoud alles over de rijke dierenwereld! 

In de Zoo kom je allerlei dieren tegen, van groot tot klein, van angstaanjagend tot

heel knuffelbaar. Dieren zijn er in alle vormen en maten. Maar hoe komen die

dieren hier terecht? Zijn ze hier geboren of zijn ze gevangen genomen? Waarom

zijn ze hier en wie zorgt er voor hen? Tijdens dit activiteitenprogramma leer je

meer over de zoo dan je zou denken dankzij de speurtochten, spelletjes en quizzen

die we voor je hebben bedacht.

Ga je mee: Zig zag door de Zoo?

Groetjes, Sjors, Dominique en Silvia

P.S. Voor de creatieve activiteiten in dit programma kunnen we goed

verpakkingen gebruiken van flessen wasmiddel of lege plastic melkcontainers van

2 liter. Wilt u helpen sparen voor ons?!

Maandag 21 oktober 

KOM VANDAAG OP TIJD, EN NEEM JE ZWEMSPULLEN MEE!!!!!

De Grutto's gaan zwemmen.

Vandaag gaan de Grutto's zwemmen in de Tweesprong. Zorg dat je op tijd

bent en vergeet niet je zwemspullen mee te nemen.

Dinsdag 22 oktober 

Dieren memohouders

Maak je een leeuw of heb je zelf een ander dier in gedachten? Met behulp van

wasknijpers kun je een memohouder maken van je dierenknutsel. Leuk om

lang te bewaren dus!

Rarara, wie stinkt er zo? Poepquiz!

Elk dier heeft zijn eigen soort poep. De poep van een neushoorn ziet er heel

anders uit dan van een leeuw. Dat komt door wat het dier eet. Het ene dier

eet alleen planten en weer andere dieren eten vlees. Maar er zijn ook dieren

die bijna alles eten. Poep van een zeedier ziet er anders uit dan van een dier

dat in het bos woont. En zo zijn er nog veel meer verschillen. Wat weten jullie

eigenlijk van dierenpoep?
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Woensdag 23 oktober 

We gaan naar locatie Zonnewijzer

We gaan met de lijnbus naar locatie Zonnewijzer.

Daar komt iemand langs die ons mooi kan schminken. 

Donderdag 24 oktober 

Fruit slangen

Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan

willen we ze echt op eten. Leuk en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken.

Tropische vis van lege fles

Van een grote lege plastic fles maken we een tropische vis. Een fles van twee

liter of anderhalve liter over die we mogen gebruiken? Neem maar mee! Ook

halve liter flesjes zijn prima! Je krijgt er een prachtig gekleurde vis voor terug.

Tenminste...als je een beetje je best doet.

Speurtocht: Bedreigd!

De dierentuin is niet alleen maar een leuk dagje uit. Dierentuinen proberen

de mensen ook dingen te leren over de natuur. Met veel dieren in de natuur

gaat het heel slecht. We noemen ze dan 'bedreigde diersoorten'. Over

dierentuinen en hun bedreigde diersoorten gaat deze speurtocht.

Vrijdag 25 oktober 

Worstsnoetjes

We maken lekkere hartige hapjes die op het koppie van een varken lijken.

Lekker snacken!

Olifant met beweegbare slurf

Kleur de olifant in zoals jij hem mooi vindt. Daarna krijgt de olifant een slurf

die echt kan bewegen. Ben je benieuwd hoe dat kan? Knutsel dan met ons

mee.

Dierengotcha

Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog wel moet

vinden...
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