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Hallo allemaal,

Ben jij helemaal gek op unicorns of trollen, regenbogen of vuurspuwende draken,
feeën of monsters maar vooral op magie en fantasie? Dan kun je met de
activiteiten die op het programma staan helemaal uit de voeten! Zo kun je zelf een
monster maken of smullen van een fantasie cupcake, speel het spannende spel
'Hoe tem je een draak?!' of maak een mooie 3D-stoepkrijt tekening!

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor
gemaakt!

Groetjes van de magische juffen

Babette, Farah, Laura, Dionne en Karlijn

Vrijdag 22 mei
Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons
fruit stralende sterren hapjes!

Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de
draak. Kruip jij in de huid van Sint Joris en weet jij de draak te
verslaan?

Maandag 25 mei
Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen!
Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken
een unicorn!
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Dinsdag 26 mei
3D-stoepkrijt
Dit is hip stoepkrijten! We mengen slechts een paar ingrediënten
door elkaar en spuiten dit op de grond. Wat voor 'puffy'
kunstwerk maak jij?
Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de �lm.
Lekker in de bioscoop een bak popcorn op smullen. Nu maken
we regenboog popcorn. Extra vrolijke popcorn die ook lekker
smaakt!

Woensdag 27 mei
Fantasie cupcake maken
Zoooo cute! Fantasie cupcakes zijn super leuk. Bak je mee?
Zwemmende zeemeerminnen
Is het een vis? Is het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies
zelf jou favoriete manier om een zeemeermin te maken.

Donderdag 28 mei
Incredible Hulk smoothie!
De absolute favoriet van de Incredible Hulk; een groene
smoothie die je krachten geeft. Lekker en gezond!
Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht,
water en vuur in zich maar jij mag je eigen fantasie gebruiken
om er eentje te maken.

Vrijdag 29 mei
Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van
keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het water van het
ene glas naar het andere glas gaan!

Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende
draaktiviteiten: spellen die te maken hebben met draken!
Cool toch?!

 

22 mei
t/m

29 mei


