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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!

Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we

zandkunst maken en daarna swingen bij de tropical disco. In Griekenland maken

we olympische fakkels. Dan snel door naar Engeland, waar we een natuurlijk iets

doen met thee. Donderdag zijn we in Denemarken en spelen we LEGObingo. We

sluiten de week af in Frankrijk waar we Eiffeltorens maken en jeu de boules

spelen.

Maandag in Spanje

Zandkunst in een flesje
Het vullen van een �esje met eigen gekleurd zand van de

Spaanse costa's is echt magisch: al die vrolijke kleuren!

Tropical disco
Bailar bailar! Kom in je meest tropische out�t! We gaan er een

swingend Spaans feestje van maken!

Dinsdag in Griekenland

Olympische fakkel
De fakkel wordt aangestoken door het vuur in Athene en via een

estafetteloop wordt de fakkel naar het land gebracht waar de

spelen gehouden worden. Wij maken een papieren versie.

Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je goed

voor, maak het waar en win die gouden medaille!
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Woensdag in Engeland

Eén twee, kopje thee!
In Engeland drinken ze veel thee. Met wie zou jij wel eens een

kopje thee willen drinken? Maak voor hem of haar een mooie

uitnodigingskaart met een "echt" kopje thee.

Hey Macarena!
Hey Macarena! Een Spaans liedje dat in de jaren '90 razend

populair was. Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans

dan lekker met ons mee!

Donderdag in Denemarken

Zwemmende zeemeerminnen en stoere Vikingen
Kennen jullie de zeemeermin van Kopenhagen? We maken

vandaag een mooie zeemeermin of een stoere Vikinghelm.

LEGO Bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het

rode blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje

zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Vrijdag in Frankrijk

Eiffeltoren bouwplaat
In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de

bekendste bouwwerken ter wereld. Wij maken deze vandaag

na. Knip de bouwplaat uit en plak hem op de juiste manier in

elkaar.

Jeu de boules
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans spel

dat gespeeld wordt met metalen ballen. Hoewel....plastic ballen

kunnen ook prima gebruikt worden.
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