
GB Week 1: Woestijndieren
16 tot en met 20 juli

Hallo allemaal,

Het is zomervakantie! Bij ons kan het dan best warm worden af en
toe, maar wat dacht je van de temperaturen in de woestijn? Die
kunnen heel hoog oplopen! Tijdens het programma 'Van cactus tot
cobra' verkennen we alles wat maar met de woestijn te maken heeft.
Het overleven in de woestijn, de nomaden die in de woestijn wonen
en zelfs piramides en sfinxen. Een programma vol avontuur  en
natuurlijk ontspanning bij de oase. Deze week beginnen we met de
dieren die in de woestijn voorkomen. Ken jij ze allemaal? 

Groetjes van Felicia, Sanne, Cynthia, Cynthia, Joyce & Brigitte 

p.s. Een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer.
Mocht de activiteit niet door kunnen gaan, dan zal er een passende
activiteit voor in de plaats komen. 
Naast de geplande activiteiten is er natuurlijk ook deze vakantie
weer genoeg tijd voor eigen inbreng van de kinderen.

Bij mooi weer zullen we met de kinderen die A & B hebben (mits het
kindleidsterratio het toe laat) naar de Dompelaar gaan. Met de
andere kinderen zullen we waterpret hebben op de bso. 
WILT U DE KINDEREN S'OCHTENDS ALVAST INSMEREN EN
ZWEMSPULEN MEEGEVEN? TREKKEN JULLIE JE OUDE KLEDING
EN LAARZEN AAN!

Maandag 16 juli

Speeltuin 't Lijsternest
Vandaag zullen we van 10:00-13:30 naar de
speeltuin gaan. 
's Ochtends zullen we al een heerlijk
boterhammetje smeren voor tussen de middag
want we gaan gezellig picknicken in de speeltuin.

4 t/m 12 Fruit slangen
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als
ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten.
Leuk en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken.

7- Bouw een zon bestendige
beschutting!
Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat je dier
niet verkleurt! Dit betekent dat hij niet in de zon
moet komen, bouw een stevige beschutting!

7+ Dino stratego
Wij zijn de laatste 2 overlevende dino-stammen in
de woestijn. We hebben beiden nog één dino-ei dat
we heel hard moeten beschermen. Lukt het jou om
deze strijd te winnen?

Dinsdag 17 juli

4 t/m 12 Klei cactus
Cactussen zijn best prikkelbaar... Maak je eigen
cactus zo mooi als je kunt en geef hem ook stekels
om mee te kunnen prikken. 

4 t/m 12 Appelmuisjes
In de woestijn leven springmuizen. Voor die van
ons hoef je niet hard weg te rennen, ze zijn
namelijk heerlijk!

7+ Woestijn diorama maken
Weet je wat een diorama is? Het is nét iets leuker
als een normale kijkdoos. We maken een
woestijnlandschap met dieren. Kom hem ook
maken! 
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Woensdag 18 juli

Avonturenboerderij
Vandaag zullen we naar de avonturenboerderij
gaan.
's Ochtends zullen we al een heerlijk
boterhammetje smeren voor tussen de middag
want we gaan gezellig picknicken.

Spel 4-12 jaar: Kikkerrace
Maak je eigen woestijn kikker: hoe ver kan hij
springen? We doen een wedstrijdje! 

4 t/m 12 Gekko van fruit
Een gekko heeft misschien een grappige naam
maar wist je dat ze serieus lekker zijn om te eten?
Nouja, deze fruitvariant tenminste!

Donderdag 19 juli

4 t/m 12 Rijstwafel uil
Heb je wel eens een rijstwafel uil gezien? Nee?
Vandaag kun je er zelf een maken én opeten! 

7+ Paleontologie workshop
In de woestijn worden vaak resten en afdrukken
van vroeger gevonden: fossielen. Wij doen er een
workshop over!

7- Kameel met dorst - luisterspel
De kameel heeft dorst! Maar wat hoort hij nu?
Water! Wie van de groep heeft geluid gemaakt? De
kameel mag het raden!

Vrijdag 20 juli

4 t/m 12 Vitamine dino
Dino's leefden vroeger in de woestijn. Ze zijn nu
uitgestorven maar gelukkig kunnen we ze
namaken bij dit hapje!

4 t/m 12  Woestijndieren nadoen
Als karavaan trekken we door de woestijn...
Onderweg komen we allerlei dieren tegen, beeld ze
uit! 

7+ Sokken slang; tochtstopper
Neem oude sokken mee. We maken slangen na die
in de woestijn ook voorkomen!


