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Hoi Allemaal,

Slijm maken is heel populair. Regelmatig vragen jullie of je slijm mag maken. Nu

dachten wij, laten we eens een hele week vol slijm activiteiten organiseren. Een

echte slijm week!

Deze week mogen jullie dus elke dag slijm maken!

Groetjes Danielle, Luc en Erika.

Maandag 25 April

Traditionele slijm
Wat heb je nodig voor slijm? Lijm, lenzenvloeistof en

scheerschuim... heel goed roeren en kliederen maar!

Neem zelf een bakje mee om je slijm in te kunnen doen.

De grote slijm film van Bibi
Vanmiddag kijken we gezellig de �lm over Bibi. Zij is echt de

slijm koningin van Nederland. Kunnen wij nog iets van haar

leren?

Vandaag eten wij brood.

Dinsdag 26 April

High Tea "Op herhaling"
Omdat het vorige keer zo enthousiast ontvangen was en omdat

juf Erika het gemist heeft, hebben wij vorige keer afgesproken

onze High Tea nog een keer te herhalen! Zelf maken we de

lekkerste hapjes!

Wie slijm wil maken mag dat, dus neem je eigen potje mee om je

slijm in te doen.

Externe aanbieder: Uilenpresentatie en braakballen uitpluizen
Vandaag komt een medewerker van Stichting Groen Licht ons

meer vertellen over de uilen die in Nederland leven. En we gaan

bekijken wat er allemaal in de braakballen van de uilen te

vinden is!

Vandaag eten wij brood.
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Woensdag 27 April

Koningsdag zijn wij gesloten

Donderdag 28 April

Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong
Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in

Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het

water liggen ? Neem je zwemspullen en handdoek mee.

Vergeet je �ets niet!

Slijm maken.
Ook vandaag mogen jullie weer slijm maken... vandaag

proberen we de makkelijke manier uit. Zal die slijm ook zo goed

lukken!?

Neem je eigen bakje van thuis mee om je slijm in te doen.

Vandaag eten wij brood.

Vrijdag 29 April

Elfensnot in een potje
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We

maken zelf elfensnot en stoppen het in een potje. Op deze

manier kun je er nog vaak mee spelen.

Neem je eigen potje mee van thuis!

Slijm quiz
We hebben een leuke quiz voor jullie gemaakt! Pak je pen en

papier en let goed op! Wie is de slijm koning of koningin van de

Uilen!?

Vandaag eten wij brood.

Let op: Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. het mogelijk

samenvoegen van groepen.
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