
Het Carillon

Happ� i� �'� hangma� wee� 2: Aho�
Piraa�
Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! Aan het eind van de week zijn we
klaar om de woeste zeeën op te gaan.

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten?

Groetjes,

Quichel, Amber, Anne, Simone en Anke

Maandag 26 juli
Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Ahoy piraatjes!
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en voel je een
echte kapitein. We maken een piratenhoed en een
papegaai.

Dinsdag 27 juli
Piratenbingo
Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te
maken hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!

IJslollyboot
Piraten hebben altijd super stoere schepen, wij maken er
ook één! Het leuke aan bouwen met ijslollystokjes is dat je
heel goed zelf kunt bepalen hoe moeilijk je bouwwerk
wordt.
De 7+ gaan samen een heel stoer schip maken, dus handen
uit de mouwen en sla de armen in een piraten!

Woensdag 28 juli
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Piraten van wc-rolletjes
Heb je thuis nog lapjes stof die we mogen gebruiken? Graag
een beetje stoere piraten kleuren zoals zwart en rood
bijvoorbeeld! Ook lege wc-rolletjes zijn welkom. Neem je ze
mee? We gaan er piraten van maken.
Piraten en schateiland cupcakes
Van een cupcake maken we een klein landschap waarop
een schat voor het grijpen ligt. Of maak jij er een piraat van?

Donderdag 29 juli
Lekker ravotten!
Vandaag gaan we naar grote speeltuin de Middelweg!

Piraten tattoo's
Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol
neptattoos! Supercool om te maken, dan lijken we echt op
piraten!

Vrijdag 30 juli
Zeeslag
Een boot besturen terwijl je niets ziet, spannend! Wees een
team, schiet de kogels op de juiste boot en win dit grappige
spel!
Piraten Punch
Piraten drinken stoere zeemannendrankjes. Meestal zijn die
drankjes wel heel ongezond. Wij gaan onze eigen
overheerlijke, gezonde, piratenpunch maken!
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