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Hallo allemaal,

We gaan op een �eurige reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze

knalgekke kleurenparade!

Ontdek alle kleuren van de regenboog en maak een kleurenraam in de natuur. We

spelen een kleurrijk lijnenspel en eten overheerlijke rainbow wraps. Ook leren we

dat sudoku's ook met kleuren kunnen! We dansen de kleuren stopdans en we

gaan de natuur in op zoek naar alle kleuren van de regenboog. Al met al wordt het

weer een hele kleurrijke week!

Kleurrijke groetjes van Amy, Dominique en Natascha

Maandag 22 februari

Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een

regenboog te zien. Weet jij welke kleuren er in een regenboog

horen?

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige

muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het

spel!

Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps

vast nog nooit eerder gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen

smaken?

Dinsdag 23 februari

Kleurenraam in de natuur
Lukt het jou om dezelfde kleuren te vinden als die op jouw

regenbooglijst staan? We gaan de natuur in!

Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie

staat als eerste op de goede lijn?
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Woensdag 24 februari

Schilderspalet uit de natuur
Welke kleuren kun je allemaal buiten vinden? We gaan met ons

schilderspalet de natuur in en verzamelen daar de mooiste

kleuren!

Stippenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon

op keukenpapier.

Donderdag 25 februari

Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt

het jouw team de meeste kleurenkwartetten te verzamelen?

Gezonde slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel

en veel gezonder dan de variant van de ijssalon of de kermis.

Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super

vrolijk en lekker drankje.

Vrijdag 26 februari

Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien

vond je het lastig met al die cijfers. Maar het kan ook met

kleuren.

Glas in lood raamhangers
Iedere ochtend als de zon door de ramen heen schijnt, danst er

voortaan kleur op de muur. Want wij maken een mooie hanger

met kleureffect!
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