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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

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

Australië. Maak jij ook zo'n schattige koala? Daarna snel door met de boot naar

Nieuw-Zeeland, waar we leren hoe we een heerlijke gezonde Kiwi sorbet kunnen

maken. Op woensdag vliegen we door naar Hawaï, waar we hawaï games spelen

en toffe tropische vissen maken. Ga door naar Indonesië en geniet van een

fruitslang. Ook kun je iemand laten schrikken door een pop up aapje. We sluiten de

week af in Papoea-Nieuw-Guinea, waar we schildpadden knutselen en het spel

dwars door de jungle spelen.

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!!) 

Maandag in Australië

Koala's
Koala's zijn super schattig om te zien en leven in het wild in

Australië. Wij gaan onze eigen koala's maken! Er zijn allerlei

manieren om dit schattige diertje te knutselen. Doe je mee?

Didgeridoo
De didgeridoo is een blaasinstrument, wat vooral bekend is

van de Aboriginals uit Australië. We proberen er zelf eentje

te maken!

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen!
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Buiten picknicken
Wij nemen onze heerlijke lunch mee en zoeken buiten een plekje

om te gaan picknicken!

Gelieve deze dag geen slippers aan geven! We gaan namelijk

naar de plek toe lopen.

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!

Schelpen ketting
In Nieuw-Zeeland zie je vaak mensen surfen op het strand.

Bijna allemaal hebben zij een ketting om, gemaakt van

schelpen. Wij maken daarom onze eigen ketting als

herinnering aan onze trip naar Nieuw-Zeeland.

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen!

Woensdag in Hawaï

Toffe tropische vissen
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Gebruik

kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren

bordje een mooie tropische vis!

Drijven of zinken
Wat blijft er drijven en wat zinkt? Bij dit proefje maken we zelf

een inschatting en proberen we het vervolgens uit.

Wij eten vandaag: broodje knakworst

Donderdag in Indonesië

Pop-up aapje
Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen in

Indonesië? Met een satéprikker in een toiletrol beweeg je

een leuk aapje op en neer.
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Fruitslang
Ssssssssissende slangen uit Indonesië? Nou, niet echt. Want als

ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk en

lekker zijn ze en eenvoudig om te maken.

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen!

Tie Dye shirt maken
In Nieuw-Zeeland houden ze heel erg van héééél veel van felle

kleuren. Daarom maken wij onze eigen tie dye shirts. Hoeveel

kleuren ga jij kiezen?

Neem je eigen shirt mee! Als je deze niet mee hebt, kun je helaas

niet mee doen aan de activiteit.

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea

Schildpadden
In Papoea-Nieuw-Guinea zijn er veel schildpadden. Het schild van een

schildpad is heel hard. Wij maken een schildpad die wat minder hard

is. Er zijn diverse ontwerpen mogelijk. Waarvoor kies jij?

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?

Wij eten vandaag: tosti's!

 

18 juli

t/m

22 juli


