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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!

In Argentinië gaan we op jacht naar de jaguar en spotten we walvissen. Op dinsdag

zetten we onze reis door naar Curaçao, waar we een �ipper run doen en 's middags

komt Exotis Serpenti langs met heel bijzondere reptielen!. In Brazilië gaan we

carnaval vieren en slurpen we van een mangosapje. We reizen door naar

Suriname, waar we het regenwoud trotseren tijdens een jungle speurtocht. Op

vrijdag brengen we een bezoek aan Peru, waar we regenboog mountain papier

maken en daarna ook nog eens een alpaca kwartet spelen!

Veel plezier in Zuid-Amerika met het BSO Zonnewijzerteam,

Laura, Ilse, Eva, Suzanne, Jeroen en Meryem

Maandag in Argentinië

Wat zit er in de buik van de walvis?
Een walvis is zo enorm groot dat er van alles in zijn buik past!

Wij kunnen bepalen wat hij in zijn buik heeft, wat zullen we

eens allemaal bedenken?

De jaguar is op jacht
In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars

hebben honger en zijn op zoek naar eten. Jaag mee!

Bij de lunch eten we heerlijke boterhammen!
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Dinsdag in Curaçao

Flipper run!
Haal snel de zwemvliezen en duikbril uit de kast. We gaan er dit

keer niet mee zwemmen. Het wordt rennen geblazen!

Externe aanbieder: Reptielen presentatie
Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs! Kinderen

komen meer over reptielen te weten EN krijgen de kans om deze

dieren te aaien of aan te raken!

Met de lunch eten we tosti's, mmmm!

Woensdag in Brazilië

Carnaval photobooth
Ga aan de slag met het sjabloon uit de bijlage en maak je eigen

props voor de Braziliaanse carnaval photobooth. Even lachen

naar de camera en roep heel hard 'Olé'!

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten

gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is

lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Bij de lunch eten we bi..ba..boterhammen ;-)
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Donderdag in Suriname

Prachtige papegaaien
Papegaaien zijn zulke mooie dieren. Ze zijn er in veel

verschillende soorten en maten. Wij gaan aan de slag om zelf

een papegaai te maken! Er zijn verschillende manieren om dit te

doen. Welke kies jij?

Welk junglebeest is er naar de wc geweest?
Volg de stukjes wc-papier en kom er via raadsels achter welk

junglebeest er naar de wc is geweest!

met de lunch eten we een lekker broodje gezond!

Vrijdag in Peru

Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een

bijzondere manier.

Alpaca kwartet
Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in

een ren variant. Verzamel jij de meeste alpaca's?

Bij de lunch eten we brood en omdat het de laatste dag is...., een

lekkerrr ijsje!
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