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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 zoals jullie kunnen zien gaan we weer allerlei
leuke, gezellige en lekkere dingen doen en maken.

Maandag in Australië
Zwemmen

Vandaag gaan we zwemmen bij zwembad de Tweesprong.
Vergeet dus niet je ets en je zwemspullen mee te nemen.
Niet vergeten: Fiets en zwemkleding
Lunch

Vandaag nemen we brood en beleg mee naar het zwembad en
lunchen we bij de Tweesprong.
Bijkomen van het zwemmen

We kijken een lmpje en eten popcorn.

Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Animal Go!

In Australië leven veel grote insecten. We spelen een variant op
Pokémon Go! We gaan op zoek naar verschillende dieren. Vang
ze door een foto van hen te maken en maak er een Australisch
jungle dier van!
Lunch

Vandaag eten we pannenkoeken. Heb je meer honger dan kun je
altijd nog een broodje eten.
Aussie rules

Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles
een beetje anders. We proberen Aussie rules!
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Woensdag in Hawaï
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!
Lunch

Vandaag eten we een boterham.
Waarom blijft een haai drijven?

Haaien komen veel voor aan de kust van Hawaï. Sommige
haaien zijn zwaarder dan olifanten. Hoe kan het dan dat ze niet
naar de bodem van de zee zinken? Dat gaan we vandaag
uitzoeken!

Donderdag in Indonesië
Wie-Wat-Waar in de jungle

Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we
in de jungle verblijven!
Lunch

Vandaag eten we een boterham.
Externa aanbieder: Slootdiertjes vangen

Onder begeleiding van een medewerker van Stichting Groen
Licht gaan we slootdiertjes zoeken. Met een schepnetje zoeken
we de diertjes in de sloot en op een zoekkaart bekijken we wat
voor diertjes we hebben gevonden. Na a oop laten we de diertjes
weer vrij in de sloot
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Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Lunch

Vandaag eten we een boterham.
Regenwoud koekjes

Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het
regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.
Olidil of Krokofanten?

Is het krokodil of een olifant? Nee... Het is een Krokofant. Maak
de gekste dieren en geef ze een naam. Hoe beweegt jouw Olidil of
Krokofant?

