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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!
Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we hela
hola bal spelen en daarna swingen op de Macarena. In Griekenland maken we
olympische fakkels en spelen we de olympische spelen. Dan snel door naar
Engeland, waar we een natuur toverstaf maken. Donderdag zijn we in
Denemarken en spelen we LEGO bingo. We sluiten de week af in Frankrijk waar
we eetbare Eiffeltorens maken en een Eiffeltoren bouwplaat maken.
Groetjes,
Amy en Natascha

Maandag in Spanje
Hey Macarena!

Hey Macarena! Een Spaans liedje dat in de jaren '90 razend
populair was. Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet?
Dans dan lekker met ons mee!
Hela hola bal

Hela holaaaa! Hola is Spaans voor hallo. Gooi de bal zo ver als je
kunt! Lukt het de werper om jou af te gooien?

Vandaag eten we tosti's.
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Dinsdag in Griekenland
Olympische fakkel

De fakkel wordt aangestoken door het vuur in Athene en via een
estafetteloop wordt de fakkel naar het land gebracht waar de
spelen gehouden worden. Wij maken een papieren versie.
Interne aanbieder: Potten draaien

Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets
maken van klei. Wat heb jij altijd al willen kleien? Michelle
helpt je hierbij dus doe gezellig mee.
Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

Woensdag in Engeland
Eén twee, kopje thee!

In Engeland drinken ze veel thee. Met wie zou jij wel eens een
kopje thee willen drinken? Maak voor hem of haar een mooie
uitnodigingskaart met een "echt" kopje thee.
Natuur toverstaf

In de rol van Harry Potter.. We gaan buiten op zoek naar
een stok en verschillende natuurschatten. We maken daar
een toverstaf van! Hocus pocus pilatus pas!
Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

Donderdag in Denemarken
Zwemmende zeemeerminnen

Kennen jullie de zeemeermin van Kopenhagen? Is het een vis? Is
het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies zelf jouw
favoriete manier om een zeemeermin te maken.
LEGO Bingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het
rode blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje
zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.
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Vrijdag in Frankrijk
Eiffeltoren bouwplaat

In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de
bekendste bouwwerken ter wereld. Wij maken deze
vandaag na. Knip de bouwplaat uit en plak hem op de
juiste manier in elkaar.
Eetbare Eiffeltoren

De Eiffeltoren is 324 meter hoog. Zo hoog gaan wij ons fruit niet
stapelen maar we gaan wel een vorm van de Eiffeltoren
namaken. Daarna gaan we 'm gewoon lekker opeten!

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

