
GB Week 2: Sahara survival
23 tot en met 27 juli

Hallo allemaal,

Zou jij een nachtje in de woestijn overleven? Het kan namelijk heel
erg koud worden! En dat niet alleen maar er zijn natuurlijk ook
allemaal woestijndieren die even langs kunnen komen bij je.
Gelukkig zijn er ook veel voordelen aan een nachtje survivallen,
bijvoorbeeld de enorm heldere sterrenhemel in de Sahara! En wat
dacht je van gezellig bij een kampvuurtje zitten? Ga mee op training
om de woestijn te kunnen overleven!

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 23 juli

4 t/m 12 Zandschilderij met je voeten
Als je in de woestijn loopt zie je de afdruk van je
voeten in het zand. Vandaag nemen we ze mee, of
nouja... eigenlijk maken we ze op een schilderij! 

4 t/m 12 Eetbare rotsen
In de woestijnen liggen natuurlijk ook rotsen. Durf
jij ze op te eten? 

7+ Trotseer het cobra veld
In de woestijn leven ook cobra's. Je wilt deze liever
niet tegenkomen, het zijn enge slangen! Probeer
bij dit spel de cobra's te ontwijken!

Dinsdag 24 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 Soep met spinnen
Pas op voor de spinnen in de woestijn. Ze kruipen
zo naar je toe.... 

7- Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van
je lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij
proberen het!

7+ Billy the Kid in slow motion
Je ligt een dutje te doen tegen een grote cactus in
de woestijn met over je ogen een grote hoed. Het
zonnetje schijnt, het is aangenaam warm. Opeens
schrik je wakker en weet je het weer: jij hebt het
pistool afgepakt van Billy the Kid. Ga jij het
gevecht weer met hem aan?

Woensdag 25 juli

4 t/m 12 Kampvuur snack
Om te overleven moeten we 's nachts een
kampvuur maken. Zo blijven we warm! Wij maken
vandaag ons eigen kampvuur, om lekker op te
smikkelen: heerlijk!
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7- Berber mag ik overvaren?
Wist je dat een berber vaak een woestijnzigeuner
is? Als we over willen steken moeten we wachten
op zijn toestemming. Welke dieren laat hij door? 

7+ Maak een zonnewijzer!
We gaan onze eigen zonnewijzer maken en kunnen
zo zelf de tijd bijhouden! Wel zo handig in de
Sahara!

Donderdag 26 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 Groene cactus punch
We maken een punch met een kleur van de
cactussen: groen! Dat wordt genieten!

7- Cactus absorptie
Kan een cactus water opnemen? Of hoeft hij dat
niet eens? Bij deze proeven leren we de
prikkelplanten een beetje kennen. 

7+ Expeditie training
Ontwijk de flesjes water! Als je wilt overleven in e
Sahara moet je wel goed op je omgeving letten
want voor je het weet loop je ergens tegenaan! 

Vrijdag 27 juli

4 t/m 12 Muizen van aardbeien maken
In de woestijn leven ook muizen. Die lijken best wel
eng, onze variant is gelukkig heel leuk! 

7- Zomerse Zonneklep
De zon kan soms in je ogen schijnen, daarom
maken wij deze te gekke zonneklep!

7+ Sterrenlampje maken
We kunnen de sterren meenemen naar binnen toe.
Hoe? Nou, we doen ze gewoon in een potje. Het is
even een technisch klusje maar gelukkig erg leuk
om te doen! 


