
Het Carillon

Happ� i� �'� hangma� wee� 3: Flor� e�
faun�
Hoi Hoi,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren natuurlijk. Deze week staat
in het teken van de tropische natuur en de dierenwereld! Het is hartstikke leuk en
leerzaam om te kijken wat er in de natuur gebeurt en wat de dieren allemaal doen.

Dit word een beestachtig gezellige week!

Groetjes,

Quichel, Amber, Anne, Simone en Anke

Maandag 2 augustus
Bananenchips
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld
voor nodig. We maken de chips in de oven en dat duurt echt
wel een paar uurtjes. Maar dan: smullen van je
zelfgemaakte gezonde bananenchips!
Transformatie vlinders
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet
een vlinder komen met prachtige kleuren!

Dinsdag 3 augustus
Tijgerhandelspel
Tijgervellen worden verhandeld op de zwarte markt. En dat
mag niet! Help jij de handelaren tegenhouden?

Zonnevangers
Maak een vrolijk gekleurde zonnevangers die een echte
blikvanger zullen zijn voor je raam!

Woensdag 4 augustus
Spetter spatter!
Vanochtend gaan we bij de fonteinen op het raadhuisplein
in Alblasserdam spelen! Neem je (zwem)kleding mee die
nat mag worden?

 

02 augustus
t/m

06 augustus
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Vlinderjacht
Doe mee met dit gezellige en spannende zoek- en vindspel!
Welke vlinder wordt er getrokken uit de grote mand?

Donderdag 5 augustus
Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst
nog wel moet vinden...

Schildpadden
Wat de schildpad bijzonder maakt en geen enkel ander
reptiel heeft is het rugschild. Het schild van een schildpad is
heel hard. Wij maken een schildpad die heel wat minder
hard is. Eentje van papier. Er zijn diverse ontwerpen
mogelijk. Waarvoor kies jij?
Word jij een stoere panter of juist een mooie vlinder?
Of heb je heel iets anders in je hoofd? Vanmiddag worden
we geschminkt!

Vrijdag 6 augustus
Lekker ravotten!
Vanochtend gaan we naar grote speeltuin de Middelweg!

Wie is bang voor wie?
De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en
de olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe mee en vind het
uit!
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