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Wee 4: Later al i groo be ⇾
Banenmark : va badpa to unifor

Hallo allemaal! Heb jij er wel eens over nagedacht welk werk je later zou willen doen?
Word je dokter, meester, kunstenaar of bekende vlogger? De wereld ligt aan je voeten!
Als je écht wilt kun jij jouw dromen laten uitkomen. Misschien kom jij deze week wel
een beroep waarbij je denkt: "Dat zou ik later willen worden!" Kom het ontdekken!
Fijne week en groetjes van Marie-José en Fransisca.

Maandag 9 augustus
Toekomst toneelspel

Je krijgt een locatie, begin- en eindzin. Kun je daar een
toneelspel bij bedenken? Dat wordt lachen!
Fruitpizza

Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde combinatie
maar dat is het niet. We maken een bodem van zoet deeg
en beleggen de pizza met de heerlijkste soorten vers fruit.
Echt een aanrader.
Vliegen is zo fijn!

Altijd al piloot willen zijn? Met wasknijpers, lollystokjes en
verf maken we ons eigen vliegtuig!

Dinsdag 10 augustus
Welk beroep heb ik?

Je hebt ineens een beroep zonder dat je weet wat je
eigenlijk bent... Probeer het te raden door vragen te stellen
aan de anderen: wat ben jij?
Gezonde cheesecake cupcakes

We maken lekkere suikervrije cupcakes. Even mixen, laten
opstijven en smullen maar!
Wannabe poppetjes

Kennen jullie de term 'aankleedpoppetjes'? Een leuke
knutselactiviteit waarbij we op een speelse manier leren hoe
je je aankleed. Deze keer gaan we aan de slag met
verschillende beroepen!
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Donderdag 12 augustus
Natuur BSO

Vandaag brengen we een bezoekje aan de Natuur BSO! De
activiteiten die we daar gaan doen zijn voorbereid door de
juffen van die BSO! Tip van ons: Trek kleding aan die vies
mag worden
.

😉

Molentjes om van te smullen

Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet
helemaal duidelijk. Volgens de ene bron in China en
volgens anderen in Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare
molentjes.

