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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 starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko een ontspannende

woestijn yoga doen en ons omtoveren tot echte zandtovenaars. Geen tijd om te

blijven, want we gaan daarna direct door naar Egypte waar we een zanderig

schilderij maken en ons vermommen als toiletpapier mummies. Op woensdag

komen we aan in Botswana waar we onze eigen Samburu kettingen maken en op

donderdag gaan we op zoek in Zuid-Afrika naar de 'grote vijf'! We sluiten de week

af in Madagaskar waar we een geinige giraffen tegen komen en Exotus Serpenti

met de reptielen langs komen.

NEEM OOK JE ZWEMBROEK/BIKINI MEE. Als het lekker weer is,

gaan wij met water spelen

DOE GEEN SLIPPERS AAN! Mogen wel in de tas voor tijdens het

waterpret! Soms krijgen wel eens spontaan het idee om naar de

speeltuin te gaan of naar de Veense Bukker. (is niet zo handig op

slippers!!) 

Wij hebben er zin om op reis te gaan! Jullie toch ook? 

Maandag in Zuid-Afrika

Afrikaanse 'Grote Vijf'
Welke dieren behoren er tot de 'grote vijf' van Afrika? Daar

komen we vanzelf achter. Help jij mee met zoeken?
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Giga lekkere giraf
Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien.

Wat een lange nek hebben ze he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit

hele hoge bomen. We proberen zo'n giraffennek na te maken.

Proeven?

Fotoshoot Jungle style!
In de ochtend kan je op de foto als een echte jungle verkenner!

Met een echte Jungle Jeep! Speciaal voor kinderen! Durf jij dat

tussen de grote BIG vijf??? Kom maar op de foto als je durft!

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen!

Dinsdag in Egypte

Zanderig zandschilderij
We verven niet met verf maar met zand uit de woestijn! En

natuurlijk met lijm, anders blijft het niet plakken op ons

schilderij!

Toiletpapier mummies
In Egypte staan piramides waar mummies gevonden zijn. Wij

gaan ons vandaag zelf vermommen als mummie. Wie maakt de

beste mummie? Dit wordt echt lachen!

Wij eten vandaag: pannenkoeken!

Woensdag in Botswana

Papieren neushoorn
Helaas zien we dit mooie dier niet dagelijks langslopen. Maar

als we hem zelf maken kunnen we hem wel elke dag bekijken!

Handig!

Externe aanbieder: Reptielen presentatie
Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een

unieke presentatie over reptielen. Kinderen komen meer over

reptielen te weten EN krijgen de kans om een slang of hagedis te

aaien of aan te raken!

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen!
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Donderdag in Marokko

Woestijnyoga
We gaan heerlijk ontspannen tijdens een yogasessie. We doen

woestijn poses, denk hierbij aan een cactus of dromedaris die

we nadoen!

De zandtovenaar
De grootste woestijn, de Sahara ligt voor een groot deel in

Marokko. Je kunt zoveel leuks doen met zand! Ooit wel

eens een �lmpje van de zandtovenaar gezien? Speel zelf als

zandtovenaar. Licht uit, spot aan en tekenen maar!

Wij eten vandaag: een tosti!

Vrijdag in Madagaskar

Geinige giraffen
Kennen jullie Melman de giraf uit de �lm Madagascar? We

maken hem zelf na!

Afrikaanse Samburu kettingen
De Samburu is een volk in Kenia, verwant aan de Masaï. Ze

staan bekend om hun prachtige kettingen in felle kleuren.

Schitterend om te zien en leuk om te maken.

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen!

Naar de speeltuin
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