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Hallo Grutto's en Valken,

Deze vakantie gaan we op een tijdreis naar het "Wilde Westen".

Van traditionele indianenkunst tot wilde achtervolgingen. Het ruige, "wilde
westen" zal je nooit vervelen! Dus haal je paard van stal, stof je pistolen af en zet je
kampvuur aan.

YIPPIEYAYEEAAAH COWBOY BILLY BOOM!!!

Howdie en OechOech,

 Sheriff Sjors en Lisa vliegende Leeuw

Maandag
Totempalen van klei
Totempalen zijn de monumentale sculpturen die een
persoonlijk verhaal vertelden van de Indianen. Wij maken
een totempaal van klei. Welk verhaal vertelt jullie
totempaal?
Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je
heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen.
Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat we
allemaal kunnen ontdekken!

Dinsdag
Goudzoekers
Lijd je aan goudkoorts? Vandaag strijden de indianen
tegen de cowboys. Jullie hebben maar één doel: zo veel
mogelijk goud vinden! Welk team wordt de winnaar?
Paardrijden in het wilde westen
We gaan met tiktok leuke �lmpjes maken waarbij het lijkt
dat we paardrijden in het wilde westen.

 

25 mei
t/m

29 mei
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Woensdag
Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de
tegenstander te veroveren?
Natuurlijke indianen kunst
Als we tegenwoordig denken aan kunst dan denken we
vaak aan vilstiften, potloden, verf, papier enzovoort. Maar
als je nu eens zou leven als de Indianen en je zou al deze
materialen helemaal niet hebben? Hoe zou je dan een
kunstwerk maken? We gaan er op uit in de natuur en
maken met natuurlijk materiaal een kunstwerk.

Donderdag
Pijl en boog
We gaan onze eigen indianen uitrusting maken. Dus gaan
we op zoek naar kromme takken voor een boog en rechte
takken voor de pijlen.
Dromenvanger
De dromenvanger komt oorspronkelijk van de indianen uit
Noord-Amerika. Een echte dromenvanger heeft altijd de
kleuren van aarde, lucht, water en vuur in zich: de vier
basiselementen. Je mag je eigen fantasie gebruiken om er
eentje te maken. Mooie dromen toegewenst!

Vrijdag
Indianenportret
Om dit portret te maken heb je geduld nodig, want de klei
die we hiervoor gebruiken moet hard worden. Zodra we het
portret gemaakt hebben en het goed gedroogd is maken we
het af door de indiaan te beschilderen met mooie kleuren.
Natuurlijk mogen gekleurde veren ook niet ontbreken!
Eetbare tipi
Het begint met een ijshoorntje, gesmolten chocolade en wat
zoute stokjes. Hoe maak je er een tipi van? Niet zo moeilijk
hoor. We laten het je zien.
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