
Grote Beer

Later als ik groot ben week 4: Banenmarkt -

van badpak tot uniform (Knuffel- en

Troetelberen)

12 t/m 16 augustus

 

Hallo allemaal,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen weken hebben we

verschillende beroepen bekeken zoals de hulpdiensten en het werken met dieren.

Deze week mag je je eigen wannabe poppetjes maken, spelen we 'wie ben ik' en

ook doen we een leuk postbode spel. Er komen echt heel veel beroepen voorbij,

misschien jouw droomberoep wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

Groetjes van Henny, Marieke, Sandra, Karin, Dominique, Astrid en Ellen

Maandag 12 augustus 

Creatief: Maak je eigen gereedschapsriem

Echte bouwvakkers dragen een riem met al hun gereedschap. Dit is natuurlijk

erg handig omdat ze zo veel mee kunnen nemen. Ook wij gaan onze eigen

gereedschapsriem dragen, zo kunnen wij iedereen altijd een handje helpen!

Bob's speurende speurtocht

Bob de Bouwer zoekt zijn vriendjes. Help jij mee zoeken? Bob wijst jou de weg

tijdens deze toffe speurtocht op zoek naar Dizzie, Hector, Lifty, Muck, Rollie,

Scoop & Skip! 

Dinsdag 13 augustus 

We eten poffertjes.

 

Sport en spel; Flessenvoetbal

Ben jij een voetballer? Probeer je eigen fles overeind te houden zonder dat het

water eruit loopt! 

Beroepenpuzzel

Een brandweerman of toch een kok? Een politieagent of een zuster? We

puzzelen de gekste combinaties aan elkaar! Welke combinatie maak jij?
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Woensdag 14 augustus 

We gaan met de bus naar Leiderdorp om daar naar de kinderboerderij en

speeltuin te gaan.

 

Donderdag 15 augustus 

Proefje: Geheimschrift ontcijferen

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met

melk heel veel geheimen kan bewaren? 

Postbode-Spel

Bezorg de post goed want anders... Smokkel zoveel mogelijk post naar de

overkant en word een echte postbode!

Vrijdag 16 augustus 

Vliegtuigje van wasknijpers

Met simpele materialen een leuk vliegtuigje maken. Alle kleuren zijn

mogelijk dus maak je eigen ontwerp.

Drama: Toekomst toneelspel

Je krijgt een locatie, begin- en eindzin. Kun je daar een toneelspel bij

bedenken? Dat wordt lachen! 
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