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Hallo allemaal,

Het 'Wilde' Westen werd vroeger en ook tegenwoordig nog, vaak gezien als een
land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers, schurken en
ontdekkingsreizigers. In veel Amerikaanse �lms en strips zagen we deze �guren
terug en nog steeds blijft het tot de verbeelding spreken. Droom je er ook wel eens
van om een cowboy te zijn? Of zou je net zo'n stoere look willen hebben als een
echte indiaan? Deze week dompelen we ons een beetje onder in de sfeer van het
Wilde Westen. Geniet ervan!

Wihaaaaaa! Veel plezier allemaal!

Groetjes,

Dominique en Natascha

Maandag 25 mei
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!

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.

Dinsdag 26 mei
Cowboy te paard
Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de
berijder maar ook de benen van het paard maken we van
houten wasknijpers.
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Cowboy pannenkoeken maken en versieren!!
Vandaag gaan we zelf pannenkoeken maken en versieren! We
gaan er stoere indianen pannenkoeken van maken, superrrrr
cool!!

Woensdag 27 mei
Karrewielen Komkommerhapjes
Denk je aan cowboys dan denk je ook aan paarden en rijtuigen
met ratelende wielen door de stad. Die ratelende wielen gaan
wij vandaag maken. Maar niet om mee te rijden maar om op te
eten.
Paard met keukenrol
Keukenrollen gevraagd! Als we allemaal naar huis willen
galopperen op ons eigen paard dan kunnen we lege
keukenrollen goed gebruiken. Ook stukken karton van een lege
doos bijvoorbeeld mogen worden ingeleverd. We gaan paarden
maken!

Donderdag 28 mei
Indianen spellencircuit
Vandaag gaan we spannende indianen spelletjes doen. Wie is
het snelst en wordt niet gevangen door de cowboys?

Cowboys en indianen disco!
We doen de lichten uit en de spot aan! We gaan dansen op
allemaal coole cowboy liedjes. Trek je dansschoenen maar
al aan.

Vrijdag 29 mei
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!
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