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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op
avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons
rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo
vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië.
In Australië maken we een Aboriginal stip kunstwerk en gaan we op uitje..
Daarna snel door met de boot naar Nieuw-Zeeland, waar we op avontuur gaan ,
opzoek naar de kiwi. Op donderdag gaan we een echt Tiki maken, een beeld wat
zeer beroemd is op Hawaï en hangen we de toerist uit.

Maandag in Australië
Poldersporten

Met de bus gaan we naar de Kwakel om lekker te gaan
Poldersporten. Dit doen we samen met Beresterk. Weet jij droog
over de verschillende parcours te komen of val je als eerste in de
sloot? Neem kleren mee die vies en nat mogen worden, je
zwemkleding en dichte schoenen. Er is daar een kleedkamer
met douches zodat we weer schoon de bus ik kunnen.
NEEM OUDE KLEDING, ZWEMKLEDING EN OUDE DICHTE
SCHOENEN MEE!
Aboriginal stip verven

Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele
schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook
doen!
Lunch: bolletjes

Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Kiwi sorbet

Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens
in de vriezer. Ons geduld wordt beloond want we krijgen een
heerlijk ijsje! Wist je dat de inwoners van Nieuw-Zeeland ook
kiwi's worden genoemd?
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Kiwi van papier maché

We maken deze bekende vogels uit Nieuw-Zeeland na, met
papier maché. Als de vogel droog is, gaan we hem verven. Welke
kleuren krijgt jouw vogel?
Lunch: brood

Donderdag in Hawaii
Hawaii Tiki

Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in
Hawaii. Deze werden uitgesneden in hout of steen en in de vorm
van guren uit de Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze
maken van karton!
Toerist op Hawaii

Bij estafette spel gaat het er om wie de Hawaiiaanse kleding het
snelst door kan geven. lukt het jouw team om als eerste te
nishen?
Lunch: broodje knakworst

