
Het Carillon

Happ� i� �'� hangma� wee� 1: Hawaï
Aloha! (Hallo!)

Het is zover, het is zomervakantie! Deze vakantie gaan we happy beginnen met het
thema Hawaii! Hawaii is een eiland in de Grote Oceaan en maakt deel uit van de
Verenigde Staten.

We wanen ons met de activiteiten van deze week even een weekje op vakantie. Ga jij
mee?!

A hui hou (Tot ziens),

Quichel, Amber, Anne, Simone en Anke

Maandag 19 juli
Spring in de onderwaterwereld!
Nu denk je vast "huh? wat bedeolen de juffen nu?!". Nou we
hebben vandaag een heus octopus springkussen op de
BSO! Spring jij mee?!
Hawaii tosti
We gaan tosti's maken en niet zomaar tosti's... deze is met
ananas! Deze activiteit is voor de kinderen die 7+ zijn, we
gaan naar de winkel en maken daarna voor heel de groep
een Hawaii tosti!

Dinsdag 20 juli
Spring in de onderwaterwereld!
Nu denk je vast "huh? wat bedeolen de juffen nu?!". Nou we
hebben vandaag een heus octopus springkussen op de
BSO! Spring jij mee?!
Flamingo's knutselen
Lig je lekker te chillen in je hangmat op Hawaii, komt er
opeens een flamingo langs lopen..! Flamingo's zijn eigenlijk
een aparte groep dieren. Het is een familie van de vogels.
De groep flamingo's bestaat uit zes soorten. Wij kennen ook
allemaal verschillende manieren om een flamingo te
knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?

 

19 juli
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23 juli
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Woensdag 21 juli
Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen?
Doe mee met dit fruitspel!

Citrusfruit van papieren bordjes
Je zou er bijna een hap van nemen, want zo lekker ziet het
er uit. We maken fruit van papieren bordjes.

Donderdag 22 juli
Eilandtikkertje
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen
we eilandtikkertje want we zijn tenslotte op Hawaii!

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of
kralensnoer gedragen als lichaamsversiering. Onder
inwoners van Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen
bij officiële ceremonies maar wij gebruiken 'm gewoon om
te vieren dat we vakantie hebben!

Vrijdag 23 juli
Schuif jij mee?!
Vandaag gaan we buikschuiven! We maken een
buikschuifbaan in het parkje bij het Weallant. Neem je
(zwem)kleren mee die nat mogen worden?
Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig! Verkoelend
voor in de warmere dagen, maar vooral erg lekker!
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