
Het Carillon

Happ� i� �'� hangma� wee� 5: Ravotte�
e� rel�e�
Hey!

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens het ravotten en lekker ontspannen
relaxen! Daarom gaan we het deze week lekker combineren. Onze activiteiten zijn
zowel uitputtend als rustgevend: het ultieme vakantiegevoel!

Groetjes,

Quichel, Amber, Anne, Simone en Anke

Maandag 16 augustus
Vang je schaduw!
Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan onze schaduw!
We gaan onze schaduw vangen en hem mooi versieren met
onze zelfgemaakte krijtverf!
IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het
met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in
pure chocolade te dippen en te versieren. Al trek gekregen?!

Dinsdag 17 augustus
'Handige' ijsjes
Deze ijsjes die we maken met onze handen en voeten zien
er echt uit op te (vr)eten!

Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot (heb je thuis een
pot? Haal het etiket eraf en neem hem mee!) en
verschillende natuurlijke materialen maken wij een mooie
drijvende zomerkaars. Eerst opzoek in de natuur dus! Let's
go!
Cool kiss smoothie
Deze smoothie heeft een verrassende naam maar het is niet
moeilijk om dit verfrissende drankje te maken. Het
hoofdingrediënt is watermeloen. Het meeste werk is het
schillen, snijden en vooral het ontpitten van de meloen.
Handen uit de mouwen dus!
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Woensdag 18 augustus
Picknicken!
Jaja, bij vakantie hoort: een picknick! voor dat we gaan
picknicken gaan we allemaal lekkere en gezonde dingen
maken, zodat we die mee kunnen nemen! Lees hieronder
wat we gaan maken.
Fruitwater maken
Water is gezond. Maar het smaakt wel altijd hetzelfde. Wil
je eens een gezonde andere smaak proberen? Wij hebben
leuke recepten!
Healthy bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!

Donderdag 19 augustus
Golven van de zee
Maak in een lege fles een mini-oceaan met golven!

Levend stratego
Wie veroverd als eerst de vlag van het andere team?!

Vrijdag 20 augustus
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen!
Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of
klamboes over? Wij willen ze overal heen slepen en lekkere
hangplekken bouwen. Lever het maar bij ons in, dan
kunnen wij er lekker mee spelen.
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