Backpack je gek in
Oceanië - Grutto's
Poldersprong BSO

18 juli
t/m
22 juli

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!
Groetjes,
Mike en Annemarie

Maandag in Australië
Aboriginal stip verven

Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele
schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook
doen!
Aussie rules

Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles
een beetje anders. We proberen Aussie rules!
Vandaag lunchen we bolletjes met knakworst.

Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Kiwi sorbet

Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens
in de vriezer. Ons geduld wordt beloond want we krijgen een
heerlijk ijsje! Wist je dat de inwoners van Nieuw-Zeeland ook
kiwi's worden genoemd?
De haka

Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden in
Nieuw-Zeeland. Er worden krachtige bewegingen gemaakt en
oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!
Vandaag eten we brood.
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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!
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!

Vandaag eten we brood.

Donderdag in Indonesië
Saté van gedroogd fruit

Kies een gedroogde fruitsoort, een noot en eventueel een
topping om deze lekkere satéballetjes te kunnen maken.
Wie-Wat-Waar in de jungle

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

Vandaag eten we brood.
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Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Jungledieren kunst

Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken? Het is
eigenlijk best simpel, maar het ziet er mega cool uit! Welk dier
zou jij graag willen tekenen?
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?
Vandaag eten we brood.

