
Het Carillon

Happ� i� �'� hangma� wee� 6: Drankje�
& kok�note�
Hoi hoi!

Op vakantie drinkt iedereen vaak koele drankjes! Er zijn enorm veel verschillende
smaken, wij gaan er deze week een paar maken. Natuurlijk horen kokosnoten ook bij
de vakantie, want wie wil er nou niet op een eiland zitten en melk uit een kokosnoot
drinken?

We blijven helemaal in tropische sfeer deze laatste week en gaan alleen maar
genieten!

Groetjes,

Quichel, Amber, Anne, Simone en Anke

Maandag 23 augustus
IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie
kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?

Schuif je mee?!
We maken vandaag een echte buikschuifbaan in het parkje
bij het Weallant en glijden maar! Neem je (zwem)kleding
mee die nat mag worden?

Dinsdag 24 augustus
Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere
verfrissing nodig, zoals deze heerlijke watermeloen
kokosmilkshake die we vandaag gaan maken!
Gesmolten kralen armbandjes
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal.
We laten ze in de oven smelten tot ze meer op platte
pailletten lijken. Daarna maken we er leuke armbandjes
van.
IJs waterverf!
Wat gebeurt er als we verven op een ijsblok? Een
verfrissende activiteit waarbij we voor onze ogen de kleuren
zien veranderen. Een mooie ontdekking!
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Woensdag 25 augustus
Lekker ravotten!
Vandaag gaan we naar grote speeltuin de Middelweg!

Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische
ananas smoothie bevindt jij je alvast in tropische sferen!

Donderdag 26 augustus
Lovely Limo
We gaan vandaag zelf gezonde limonade maken! Is deze
net zo lekker als uit de supermarkt?

Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt
het droog?

Bingo zomer
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken
hebben met de zomer. Spannend hoor! Wie heeft er als
eerste zijn kaart vol?

Vrijdag 27 augustus
Bananenmuffins
We maken heerlijke muffins, maar niet de standaard versie.
Deze keer gaan er lekker bananen doorheen!

Waterpistool verven
Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We
maken op een hele stoere manier een kunstzinnig schilderij!
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