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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. 

'Kleed je deze week in Fashion en voel je Famous'. Knutsel schattige 'Pokémon

Pompons' of maak een 'Afkick tablet'! En wie maakt de mooiste 'Adopt me dieren

van zoutdeeg'?

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 23 augustus

Mis jij je tablet? We gaan er vandaag 1 maken van karton. Misschien

heb je zelf leuke plaatjes van je favoriete gamespel? Dan mag je die

natuurlijk mee nemen. We gaan ook iets gezonds maken. Een heerlijke

fruitsmoothie. Van welk fruit houd jij?

Afkick tablet
Deze tablet is een papieren variant waarmee je niet online kunt.

Leuk om anderen mee te foppen of om zelf een beetje af te

kicken misschien?

Fruity smoothie
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen

"vitaminebom": lekker én gezond!

Vandaag eten we boterhammen.

Dinsdag 24 augustus

We gaan dieren maken van zoutdeeg, dit deeg kan je niet eten want

het is erg zout. En hoe leuk is het om van de natuur fashion te maken.
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Met bladeren etc maken we de kleding voor een poppetje op papier. Ben

jij een ontwerp(st)er in de dop?

Adopt me Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Maak je favoriete Adopt Me of Animal

Crossing dier van zoutdeeg.

Fashion Famous: Lijf van puur natuur
Met blaadjes uit de natuur kun je de mooiste portretten

maken. Maak zelfs kleding of haar voor je ontworpen

poppetje. Het lijkt wel Fashion Famous!

We eten tosti's.

Woensdag 25 augustus

We gaan modder maken. Geen echte, maar modder voor binnen. We

gaan ook Pokémon Go spelen met zelfgemaakte Pokémon plaatjes.

Modder voor binnen!
Lekker spelen met modder kan ook binnen! Met simpele,

natuurlijke ingrediënten maken we een modderbadje waarin

onze boerderijdieren heerlijk kunnen badderen!

Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk

Pokémon, help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen

winnen!

We eten bruine bolletjes

Donderdag 26 augustus

We gaan zelf Pokémon �guurtjes maken van pompons en maken van

fruit gezonde auto's.

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp

van wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?
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Gezonde auto's
Vroemmmm... We maken verschillende auto's en eten ze daarna

op. Eet smakelijk!

Als lunch eten we broodje gezond.

Vrijdag 27 augustus

Ken jij het vissenspel? Weet je dat je dit zelf ook kan maken, want dat is wat we gaan doen

vandaag.

Animal Crossing: Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én waarmee je daarna ook nog leuk kunt

spelen. Binnen of buiten: net wat je wilt!

Super Mario Sterrensandwich
Sterren kom je vaak tegen in Mariokart! We maken heerlijke broodjes in de vorm van een

ster. Het leukste (en eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke

versiering maken!

Als lunch hebben we een sterrensandwich.
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