
GB Week 6: Zon, zout en zand
20 tot en met 24 augustus

Hallo allemaal,

Het is alweer de laatste week van de vakantie. En dat betekent ook
de laatste week van ons thema 'Van cactus tot cobra'. Om de
vakantie af te sluiten met een zomers gevoel staat deze laatste
week zon, zout en zand centraal! We knutselen met zout, schilderen
met zand en maken een tocht door de woestijn. Natuurlijk staat er
ook weer een hoop lekkers op het programma en eten we de zon op,
die smaakt deze week erg naar pannenkoek: genieten dus! 

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 20 augustus

4 t/m 12 Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar
ook erg lekker én gezond!

7- De woestijntocht
Vertrouw jij je maatje dat hij je veilig door de
woestijn kan leiden? 

7+ Woestijn drama
Wat een dramatische zomer! Dat is vandaag niet
erg, maar juist leuk! Want wij hebben allerlei
drama activiteiten, doe mee!

Dinsdag 21 augustus

4 t/m 12 Tropische ijslolly met
watermeloen en kokos
Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in
maar daarna: wow dat wordt smullen!
Watermeloen gecombineerd met kokosmelk geeft
zo'n heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

7- Spinnenweb van zout
Wist je dat je spinnenwebben kunt maken van
zout? Dat is wel wat anders als een echt web van
een spin, maar minstens zo gaaf!

7+ Scavenger Hunt: Strandzoektocht
Heb je al eens gehoord van een Scavenger Hunt?
Een scavenger is een hamsteraar of een
verzamelaar. Aan de hand van een zoekkaart gaan
we op het strand jutten.

Woensdag 22 augustus

4 t/m 12 Zonnige fotohouder maken
Deze fotohouder straalt als de zon. Nu word je nog
vrolijker van het kijken naar je foto's!

4 t/m 12 Pink power: zomerse smoothie
van watermeloen en kokosmelk
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit
moet je proeven!

7- Bouwen met magisch zand
Bouw een kunstwerk met eigen gemaakt magisch
zand! Dit proefje kun je dus zelf uitvoeren en
vervolgens kun je creatief aan de slag!
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Donderdag 23 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.

4 t/m 12 Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere
koekjes maken. Bovendien is dit recept ook
geschikt voor het maken van een lekkere bodem
voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed
idee?

7- Schilderen met zand
We verven vandaag niet met verf maar met zand!
En natuurlijk lijm anders blijft het niet plakken op
onze schilderij!

7+ Wat schat je? Zon, zout en zand.
Hoeveel ijsjes denk je dat je per jaar eet? Of
hoeveel zomerdagen zouden er in een jaar zitten?
Schat er op los bij dit spel! 

Vrijdag 24 augustus

4 t/m 12 Zon pannenkoeken
Word jij vrolijk van de zon? Deze zon wordt vrolijk
van jou! Of door jou in ieder geval, want je maakt
hem zelf! Smikkel hem daarna lekker op! 

7- Schilderen met zand
We verven vandaag niet met verf maar met zand!
En natuurlijk lijm anders blijft het niet plakken op
onze schilderij!

7+ Landverovertje met stok
Pas op dat je land niet ingepikt wordt? Wie het
langst met zijn voeten op het eigen grondgebied
kan blijven wint!


