
Het Carillon

Happ� i� �'� hangma� wee� 4:
Waterwerel�
BLUB!

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het water te
zwemmen. Misschien ga je zelfs wel eens met de boot op vakantie! Deze week gaan
we veel met de waterwereld doen. We doen verschillende waterige activiteiten! Soms
kunnen we wel een beetje nat worden, maar ach: dat is toch alleen maar leuk? Neem
dus op maandag en vrijdag (zwem)kleding mee die nat mag worden!

BLUB BLUB,

Quichel, Amber, Anne, Simone en Anke

Maandag
Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de
tegenstander? Je moet scoren met een natte spons. Lukt je
dat?
Bedrieglijk tekenen!
Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk
lijken, maar kijken we wat beter dan zien we dat ze dat
helemaal niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we
dat echt heel goed kunnen!

Dinsdag
Midgetgolf!
Vissen zwemmen zo over obstakels heen, lukt jou dat met
de bal ook? We gaan vandaag namelijk midgetgolfen! Hoe
cool is dat!!
Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen.
Vandaag mythische zeemeerminnen of een vrolijk hula
meisje!

Woensdag
Vandaag is de BSO GESLOTEN!
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Donderdag
Inktvistikkertje
Spreid je tentakels als een octopus en tik wie je tikken kunt!

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren
maar ook kan knutselen? Maak je eigen kleurrijke zeepaard!

Pannenkoek-sushi
Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We
maken sushi van pannenkoeken en fruit. Smul jij ook mee?
Deze activiteit is speciaal voor de 7+ kinderen, ga je mee
boodschappen doen en help je mee sushi maken voor heel
de groep?!

Vrijdag
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!

Finding Nemo
Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen. Maar
weten we er wel zoveel vanaf als dat we denken? We gaan
een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!
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