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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!

We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië.

Maak jij ook zo'n kangoeroe-plantenbakje? Daarna snel door met de boot naar

Nieuw-Zeeland om een potje kruiprugby te spelen. Ga door naar Indonesië en bak

regenwoudkoekjes of laat je schminken!. Op donderdag vliegen we door naar

Hawaï, waar we hawaï games spelen en de golven van de zee namaken. We

sluiten de week af in Papoea-Nieuw-Guinea, waar we op zoek gaan naar dieren in

de nacht en het spel dwars door de jungle spelen.

Doe je ook mee?

Lieve vakantiegroetjes van het BSO Zonnewijzerteam,

Meryem, Eva, Suzanne, Jeroen, Laura en Ilse.

Maandag in Australië

Kangoeroe plantenbakje
Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed bekeken?

Daar zit het baby'tje in. Maar wat als wij die buidel nu eens voor

iets heel anders gaan gebruiken? Je zult snel zien wat we in

gedachten hebben!

Animal Go!
In Australië leven veel grote insecten. We spelen een variant op

Pokémon Go! We gaan op zoek naar verschillende dieren. Vang

ze door een foto van hen te maken en maak er een Australisch

jungle dier van!

Bij de lunch eten we heerlijke boterhammen.
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Dinsdag in Nieuw-Zeeland

Kiwi sorbet
Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens

in de vriezer. Ons geduld wordt beloond want we krijgen een

heerlijk ijsje!

Kruiprugby
De strijd der strijden! Kruip over de grond en zorg dat je als

eerste bij de rugbybal bent. Wie gaat er winnen?

Vandaag eten we ovenfrietjes, mmm!

Woensdag in Indonesië

Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het

regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.

Interne aanbieder: workshop schminken
Onze collega Sandra van de Put leert de kinderen de

basisbeginselen van het schminken. Kinderen mogen bij elkaar

oefenen en Sandra geeft tips en advies.

Op het menu staan boterhammen met van alles erop!

Donderdag in Hawaï

Golven van de zee
Maak in een lege �es een mini-oceaan met golven!

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat

maffe spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden

tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste punten?

Een bolletje met knakworstjes staat vandaag op het lunchmenu.
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Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea

Jungle in de nacht
Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt vreemd,

maar het kan! Laat je creativiteit de vrije loop en speur met je

'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei wilde dieren...

Dwars door de jungle
In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival

technieken. Wie weet als eerste de veilige top van de boom te

bereiken?

Er staan boterhammen klaar voor de lunch.
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