
GB Week 4: Ontspanning in de oase
06 tot en met 10 augustus

Hallo allemaal,

In de woestijn zijn af en toe een aantal oases te vinden. Hierin staat
dan water en een paar bomen zodat je even lekker bij kunt komen.
Omdat wij vakantie hebben gaan wij dat ook doen! We ontspannen
deze week heerlijk tijdens de woestijn yoga en maken we
moddermaskers om  te relaxen. Natuurlijk maken we ook
palmbomen voor bij de oase én eten we ze op! Kortom: heerlijk
ontspannen deze week! 

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 6 augustus

4 t/m 12 Cactus cupcake
Deze cupcake lijkt misschien heel prikkelbaar maar
is stiekem toch echt om van te smullen! 

7- Heeft warmte ruimte nodig?
Als je een fles met een ballon erop in koud water
stopt, wat gebeurt er dan? We kijken hoeveel
ruimte warmte eigenlijk nodig heeft.

7+ Spanning in de Oase
Levend Stratego, maar dan net even anders! We
gaan op avontuur in de woestijn en moeten zo snel
mogelijk een oase zien te vinden, anders drogen
we uit! Welk team is het slimste en het snelste en
weet als eerste de oase van de tegenpartij te
bereiken?

Dinsdag 7 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 Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan
en mandarijn hebben we nodig voor deze oase
snack.

7-  Woestijnyoga
Relax tijdens deze yogasessie met het woestijn
thema. Stap als een kameel, wees nijdig als een
schorpioen of ontspan als een bloem. 

7+ Bloementaart maken
Deze taart kun je beter niet opeten want hij is
gemaakt van bloemen uit de buurt! We verzamelen
allerlei moois en zetten het in oase! 

Woensdag 8 augustus

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.
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4 t/m 12 IJshoorntjes met fruit
Deze gevulde hoorntjes zien er niet alleen heel
leuk uit, ze zijn ook nog eens lekker gezond gevuld
met fruit! Het enige wat we nodig hebben is een
zonnetje en een hoop kids om de ijshoorntjes met
fruit mee op te smikkelen.

7- Zomerlantaarn
De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze
zomerlantaarn DIY. Met een conservenpotje,
ijzerdraad en wat kraaltjes.

7+ Beachvolleybal
Dit is optimaal genieten! Hou jij je voeten in het
zand tijdens een potje beachvolleybal?

Donderdag 9 augustus

4 t/m 12 Watermeloen Pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar
eentje van watermeloen. Lekker fris en heel
gezond. Heerlijk om mee te ontspannen.

7- Natuur memory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor
ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes
te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes,
bloemetjes en blaadjes! 

7+ Expeditie oase
Door het uit te voeren van verschillende
opdrachten verdienen we edelstenen. Deze
expeditie vraagt samenwerking: teamspel dus!

Vrijdag 10 augustus

4 t/m 12 Frozen yoghurt hapjes
We maken heerlijke frozen-yoghurt hapjes, ze zijn
heerlijk verfrissend in de oase.

7- Speelgoed ijsblok
In de woestijn kan het 's nachts vriezen. Wat
gebeurt er dan met het beetje water wat er is? 

7+ Maak je eigen moddermasker
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen
ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en
je kunt genieten!


