
GB Week 5: Kamelenkaravaan
13 tot en met 17 augustus

Hallo allemaal,

Wist je dat er in de woestijn ook mensen wonen? We noemen ze wel
nomaden of bedoeinen. Die mensen leven in de woestijn en trekken
soms door de woestijn heen met kamelen. Dat noem je dan een
kamelenkaravaan. 
Om in de woestijn te kunnen leven moeten we ons inbeelden hoe de
nomaden leven. Zo houden we een echte nomaden eet party en
maken we de woestijn na.  Natuurlijk vergeten we de kamelen niet
en spelen we heuse kamelenraces! 
Kom deze week ook en ervaar hoe het is om in de woestijn de leven
tussen de kamelen!

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 13 augustus

4 t/m 12 Nomaden eet party
We houden een eet en drink party net als de
nomaden. Die leven in de woestijn en hebben hun
eigen eetgewoontes. Lekker én leuk!

7- Woestijnlandschap met sponzen
Maak je eigen woestijnlandschap met behulp van
verf en sponzen! Een piramide of palmboom van
spons?  Maak het zelf!

7+ Kamelenrace
Zet je schrap voor de race van je leven! Is jouw
kameel de snelste of sjokt hij er maar een beetje
achteraan? Voer de opdrachten zo snel mogelijk
uit en race zo vlug als je kunt naar de het paleis
van de Farao! Welke groep kan als eerste de grote
Farao begroeten en ontvangt een grootste
beloning?

Dinsdag 14 augustus

Speeltuin 't Lijsternest
Vandaag zullen we van 10:00-12:00 naar de
speeltuin gaan.

4 t/m 12 Uilenkoekjes
De woestijnuil reist mee met de kamelenkaravaan.
Hij houdt wel van gezelschap.  Leuk om te zien en
nog lekker ook! 

7- De Karavaan - Hoorspel
Een karavaan zijn mensen in de woestijn die
rondtrekken van de ene naar de andere plek. Hoe
denk jij dat het klinkt als die mensen verhuizen? 

7+ Origami kameel vouwen
Wist je dat je een kameel gewoon kunt vouwen?
Dat klinkt misschien apart maar is heel leuk om te
doen hoor! 
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Woensdag 15 augustus

4 t/m 12 Uilenkoekjes
De woestijnuil reist mee met de kamelenkaravaan.
Hij houdt wel van gezelschap.  Leuk om te zien en
nog lekker ook! 

4 t/m 12 Piramides, cactussen en
kamelen
Verzamel cactussen, bouw piramides en vind de
kamelen tijdens deze speurtocht door de woestijn. 

Donderdag 16 augustus

4 t/m 12 Kameel van fruit
Heb je wel eens een kameel geproefd? Deze
fruitvariant kun je in ieder geval niet laten liggen.
Hij ziet er heerlijk uit en zo proeft hij ook! 

7- Kamelen en dromedarissen
In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen
tegenover elkaar. Wie zal de winnaar zijn?

7+ Kamelenbord
Geen ganzen maar een kamelenbord! Het bekende
spel in woestijnvariant: rust uit op de oase maar
pas op voor de piramide!

Vrijdag 17 augustus

Avondturenboerderij
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 Natuurlijk weven
Als we in de tenten van de nomaden kijken zien we
dat de mensen daar bezig zijn met weven. Zo
maken ze van alles, wij gaan het ook proberen! 

7- Maak je eigen sandalen
Ontwerp je eigen nomadensandalen. Daarmee kun
je de woestijn doortrekken!


