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Hallo allemaal,

Deze zomer jumpen we in de wereld van videogames en brengen we alle bekende

spellen buiten tot leven. Leg je controller aan de kant en ga mee op avontuur! We

gaan Scrollen & Dollen en Swipen en Swingen. 

Knip en kleur echte 'Super Mario Hats' en win met de 'Paw Patrol bingo'! Trek

gekregen? Bak dan een Pokéball pizza!

Ook gaan wij deze week gezellig naar de Bult en de Veense bukker.

Neem je zwemkleding en droge kleding mee. Als het heel erg warm is, dan gaan

wij met water spelen.

Alvast bedankt,

Ben jij klaar voor een of�ine adventure? Here we go!

Groetjes van: Guusje, Lieke, Daisy, Lequeen, Ikram, Angelique.

Maandag 2 augustus

Paw Patrol bingo
Het is tijd voor Paw Patrol! We spelen een of�ine game, namelijk

bingo! Heb jij Marshall, Skye of Rocky? Zorg dat je jouw kaart als

eerste vol hebt en roep dan 'BINGO!'

Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer!

Trek een sportieve out�t aan die nat mag worden en doe mee!

Wij eten vandaag broodje knakworst.

Dinsdag 3 augustus

Minecraft Moddermetselen
Dit keer bouwen we geen huis in een game maar stropen we

onze mouwen eens goed op. We gaan te werk als een echte

metselaar en bouwen een muur van stenen en zelfgemaakt

moddercement!
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Star Stable: Druïde training
In Star Stable is het belangrijk om je paard te trainen. Hier zijn

allerlei verschillende manieren voor. Wij gaan er zelf een aantal

uitproberen!

Vandaag eten we een broodje gezond. Beleg zelf je broodje met

wat jij lekker vindt.

Woensdag 4 augustus

Uitstapje: natuurbelevingstuin de Bult
Vandaag gaan we naar natuurbelevingstuin de Bult in Nieuwe

Wetering. Op de Bult kunnen de kinderen in de bosjes struinen,

spelen bij de waterspeelplaats en klimmen op de klimtoestellen.

Trek dus oude kleren aan! Nemen jullie ook allemaal een rugzak

met je zwemkleren?

Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat

je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar

degene die we gaan maken wel!

Donderdag 5 augustus

Animal Crossing Speelgoed vissen
Net als in Animal Crossing gaan we vissen, maar dan vissen we

speelgoed uit het water. Wat vang jij allemaal?

Uitstapje: De Veense Bukker
Een uitstapje naar de Veense Bukker. We nemen niet alleen een

kijkje bij de planten en bloemen in het tuincentrum, maar

kunnen ook bij de dierenweide de Alpaca's, geiten en konijnen

van dichtbij bekijken.

Vandaag eten we tosti's.

Vrijdag 6 augustus
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Super Mario Hats
Ken jij Mario en zijn broer Luigi? Nu kun jij er net zo uitzien als

hen! Of ben je liever Princess Peach of de stoere Bowser? Knip de

onderdelen uit en zet ze op je hoofd!

Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig dat we buiten kunnen

vinden. Blaadjes, bloemen, takken, steentjes, mos, gras en nog veel meer!

Vandaag eten we een boterham
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