
GB Week 3: Piramides en sfinxen
30 juli tot en met 03 augustus

Hallo allemaal,

Jullie weten vast wel dat piramides van zand worden gemaakt. Niet
gek dus om te bedenken dat die vroeger heel veel gebouwd werden
in Egypte! Zo kon al het zand uit de woestijn goed gebruikt worden.
Maar weet je dat je die ook met een banaan kunt maken zodat je
hem kunt eten? 
We gaan deze week ook zelf Kinetic zand maken! En lossen we het
raadsel van Cleopatra op.

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 30 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 Chocolade banaan piramide
cake
We moeten hier al vroeg mee beginnen want deze
cake gaan we niet bakken maar laten opstijven in
de koelkast. Een piramide van cake, banaan en
chocolade!

7- Kinetic zand maken
Tijdens deze activiteit ga je zelf kinetic sand
maken. Het blijft niet plakken, maak jij een
piramide? Of een sfinx?

7+ Het raadsel van Cleopatra
Heeft een kameel of een dromedaris nou twee
bulten? Kan er wel iets groeien in de woestijn?
En wat betekent een 'fata morgana'? Geef de
goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen en los
het raadsel van Cleopatra op! 

Dinsdag 31 juli

4 t/m 12 Sfinx-achtige pizza maken
Houd jij van pizza? En van sfinxen? Die twee
combineren we vandaag bij het maken van pizza
sfinxen!

Creatief 4-12 jaar: Maak je eigen
cartouche
Vroeger werd de naam van een farao in een ovaal
geschreven, ook wel een cartouche genoemd. Dat
gaan wij ook eens proberen!

7+ Natuursculptuur maken
Net als de Egyptenaren gebruiken we klei en doen
het in de oven, wij maken er een afdruk van de
natuur van. 
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Woensdag 1 augustus

4 t/m 12 Mummie hotdogs
Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te
verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kom ze
maken en opeten vandaag!

7- Egyptische kat
Alle moderne huiskatten hebben hun prinselijke
leventje aan de wilde Egyptische kat te danken.
Zon 4000 jaar geleden veroverde dit dier de
harten van de mens en werden ze voor het eerst
als huisdier gehouden. Maak er zelf één die op
jouw kamer kan pronken. 

Donderdag 2 augustus

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.

4 t/m 12 Mummie hotdogs
Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te
verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kom ze
maken en opeten vandaag!

4 t/m 12  Mummie van wc-papier
Help! Een mummie! Super eng natuurlijk, maar wij
maken ze zelf. Word jij de mummie of iemand
anders? 

7+ Antiek papier maken
He?! Wat hebben we hier voor een oud stuk papier?
En welke boodschap staat erop? Maak het zelf!

Vrijdag 3 augustus

4 t/m 12 Sfinx-achtige pizza maken
Houd jij van pizza? En van sfinxen? Die twee
combineren we vandaag bij het maken van pizza
sfinxen!

4 t/m 12 De schat van de piramide -
dansspel
Geef de code door aan de sfinx en kijk of je
toegelaten wordt om iets uit de schatkist te mogen
pakken... Een leuk dansspel 

7+ Ezelinnenmelk
Cleopatra is beroemd om haar ezelinnenmelk. Het
was haar beautygeheim. Vandaag maken wij het in
de vorm van een heerlijk toetje.


