
Grote Beer

Later als ik groot ben week 5: 20 jaar later

(Panda- en Koalaberen)

19 t/m 23 augustus

 

Hallo allemaal,

Misschien heb jij allang al bedacht wat je later wilt worden, maar je weet

natuurlijk niet hoe je er later uit gaat zien of wat je echt gaat doen voor beroep!

Misschien ga jij wel heel veel op je vader of je moeder lijken maar dat hoeft

natuurlijk niet. En misschien wil je eerst wel kapster worden maar wordt je na een

paar jaar toch een vlogger. 

Deze week mag je alvast een kijkje nemen in de toekomst. We spelen een

toekomstdromen spel, gaan op huizenjacht en maken een Mega Me! 

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie uiterlijk 9:30uur binnen zijn in verband met

het starten van de activiteiten?

Ook willen we jullie vragen om dagelijks je zwemspullen en fiets mee te nemen.

Mocht dit een probleem zijn, horen we dit graag.

Groetjes van Asmae, Wendy, Judith, Danielle en Melissa

Maandag 19 augustus 

Nature's chef summer edition

Hoe komt het dat wij eigenlijk nooit koken of bakken voor onze huisderen?

Met deze activiteit gaan we daar verandering in brengen!

Levend Tafelvoetbal

We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de speler en mag

niet van je plek af. Succes!

Dinsdag 20 augustus 

Fiets mee!

Wij gaan zwemmen

Met mooi weer gaan wij zwemmen in het buitenwater.

Vergeet je fiets  en zwemkleding niet!!

Woensdag 21 augustus 

Schone kleding mee

Met water  aan de slag

Vandaag lekker met water spelen, zoals bubbel blazen race en lekker

buikglijden. Weer afspelen onder de sproeier.

Duimen voor goed weer
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Donderdag 22 augustus 

Wat eten we over 20 jaar?

We  hebben vandaag een kookworkshop met duurzame producten , zodat we

dat over 20 jaar nog kunnen maken en eten

Vrijdag 23 augustus 

Tropische cocktails maken

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt

er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote

mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu

kindercocktails! Kunnen we mooi oefenen voor als we later groot zijn!

 In welk huis woon jij later?

In welk huis zie jij jezelf later wonen? Een villa? Een rijtjeshuis? Of een

boerderij? Ga met je team op zoek naar de puzzelstukken daarvan! 
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