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I� g� op rei� e� i� nee� me�.....
Riemen vast, want we gaan vertrekken....

Deze zomervakantie nemen we jullie mee op reis naar verre oorden. Gaan jullie mee?

Groetjes Esley en Mylène.

Maandag 19 juli
Hawaï
Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!
Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer
gedragen als lichaamsversiering. Wij gebruiken 'm gewoon om te vieren
dat we vakantie hebben!
Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat maffe
spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden tegen elkaar.
Wie verzamelt de meeste punten?

Dinsdag 20 juli
Hawaï
Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken
de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is lekker voor een
warme zomerdag en in no-time klaar.
Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt als
het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de spelletjes te spelen.
Hawaii Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in Hawaii. Deze
werden uitgesneden in hout of steen en in de vorm van figuren uit de
Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze maken van karton!

Donderdag 22 juli
Hawaï
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Zonnige zonnenvanger
Eerst gaan we naar buiten, op zoek naar mooie blaadjes, takjes en
misschien zelfs bloemen. We verwerken ze in een mooie zonnevanger die
we voor het raam kunnen hangen.
Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.
Zomerse lantaarn
Vakantie! Lange zomeravonden, nog even een ijsje eten in de tuin of
gezellige barbecuen… En als het langzaam donker wordt steken we
sfeervolle lichtjes aan. De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze
zomerlantaarn!
Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere
zomeravond?! Wij maken ons eigen kampvuur, om lekker op te smikkelen:
heerlijk!

Maandag 26 juli
De tropische eilanden
3D limonadeglas
We knutselen een limonadeglas, in 3D! Het lijkt dan net alsof je je glas écht
leeg kan drinken.
Ponche de Frutas
Deze Mexicaanse fruitpunch is heerlijk rijk van smaak en exotisch, terwijl
de ingrediënten eenvoudig zijn. Een lekker feestelijk drankje voor een
zomerse dag.
Maak een zonnewijzer
Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen hoe laat het is
als we buiten aan het spelen zijn? We gaan onze eigen zonnewijzer maken
en kunnen zo zelf de tijd bijhouden!
Tropische ijslolly
Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow dat
wordt smullen! Watermeloen gecombineerd met kokosmelk geeft zo'n
heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

Dinsdag 27 juli
De tropische eilanden
Buikschuiven
Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden. Schuif je mee?
Neem je zwemkleren mee!
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Zomerse ananassen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk beginnen. Kies je variant en ga aan de slag!
Magisch gloei zand
In het donker toch kunnen zien wat je bouwt van zand, dat kan toch niet? Vanaf vandaag wel! We maken
glow-in-the-dark zand. Doe jij ook mee?
Zon-zee-zand schilderij
Doe jij mee? We maken de zee! Met verschillende materialen gaan we een strandschilderij maken.

Donderdag 29 juli
De tropische eilanden
Schilderen met water
De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een emmer met water en een kwast en
schilderen maar!
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. Aan het werk dus!
Zonnekracht schilderij
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren maken! Met behulp van verf, water én de zon maken wij de
mooiste kunstwerken!

Maandag 2 augustus
Spanje
Kapitein Haak's gooi- en richtspel
Kapitein Haak kennen we natuurlijk allemaal! Wij gaan vandaag haak gooien! Met ringen richten we op de
haken en zo proberen we de meeste punten te behalen. Natuurlijk moeten we de haken wel eerst even zelf
in elkaar knutselen.
Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze combinatie een verrassend lekker ijscakeje!
Zonnige fotohouder
Deze fotohouder straalt als de zon. Nu word je nóg vrolijker van het kijken naar je foto's! Klem jouw
favoriete foto's op iedere straal van de zon.
Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag mythische zeemeerminnen of een vrolijk
hula meisje!

Dinsdag 3 augustus
Spanje
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?
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Fotolijstje van ijslollystokjes
Jouw mooiste of juist grappigste foto in een frame van lollystokjes! Een eenvoudige manier om leuke snelle
lijstjes te maken!
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken. Wat
voor kleur slippers kies jij?
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!

Donderdag 5 augustus
Spanje
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? En op een snikhete zomerdag kun je ook wel wat afkoeling
gebruiken toch? We gaan aan de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en takken om zelf een
waterbaan te maken. Klinkt cool? Dat is het ook ;-)
Schaduw tekenen
Wanneer je schaduw in je tuin ziet kun je er iets creatiefs mee gaan doen. Want weet je wat wij van plan
zijn? We nemen ons speelgoed mee naar buiten en potloden en tekenpapier. We zetten ons speelgoed zo
neer dat er een schaduw ontstaat op ons papier. Dit tekenen we na!
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?
Land, lucht, water
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de lucht en het water? Dan is dit spel ideaal voor
jou!

Vrijdag 6 augustus
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