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Happ� i� �'� hangma� wee� 1: Hawaï🌴
Hallo zonnestralen🌞,

Deze vakantie gaan we happy😀 beginnen met het thema Hawaii! Hawaii is een
eiland in de Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten. Hawaii staat
natuurlijk voor vakantie, kokosnoten🥥, heerlijke fruithapjes🍓 en strand! We wanen
ons met de activiteiten van deze week even een weekje op vakantie. Palmbomen
maken🌴, watermeloenpizza's🍉 eten, proefjes met de zon en echte Hawaii Games:
we gaan het deze week allemaal meemaken!

Komen jullie bij mooi weer alvast ingesmeerd naar de BSO? En neem voor de
zekerheid je handdoek en zwemkleding mee. Wie weet spelen we nog met water
buiten.💦

Zomerse groetjes, Anoeska, Ilonka en Annelies

Maandag 19 juli
Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier dat het
toch net lijkt alsof je de allerhipste slippers aan hebt?

Maak een zonnewijzer
Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen
hoe laat het is als we buiten aan het spelen zijn? We gaan
onze eigen zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd
bijhouden!
Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we
Hawaïschuitjes!

Dinsdag 20 juli
Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje
van watermeloen. Lekker fris en heel gezond.

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja
heel wat maffe spelletjes staan er op het programma. Twee
teams strijden tegen elkaar.
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Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen
aan vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een
lekkere luie hangmat en de zon in je gezicht....Dit sfeertje
krijg je vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat
maken!

Woensdag 21 juli
Lavalamp
Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie.
Niets geen stekker in het stopcontact, maar gewoon eens
kijken wat er gebeurt. Leuk proefje!
Citrusfruit van papieren bordjes
Je zou er bijna een hap van nemen, want zo lekker ziet het
er uit. We maken fruit van papieren bordjes.

Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen?
Doe mee met dit fruitspel!

Donderdag 22 juli
Blij dat ik schuif
Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden.
Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of
kralensnoer gedragen als lichaamsversiering. Onder
inwoners van Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen
bij officiële ceremonies maar wij gebruiken 'm gewoon om
te vieren dat we vakantie hebben!
Lego vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting
alleen maar leuk is om naar te kijken!

Vrijdag 23 juli
Zonnekracht schilderij
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren maken! Met
behulp van verf, water én de zon maken wij de mooiste
kunstwerken!

 

19 juli
t/m

23 juli



Oranje Nassauschool

Op vakantie
Wat staat er op deze vakantiefoto? Wat zit er in je koffer? En hoe zou jij de vakantie
uitbeelden in levendige plaatjes? Hier kom je tijdens deze dramales achter.

Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers knutselt. Je kunt je eigen
ontwerp maken en voor de dames is het misschien zelfs wel leuk om nog een nagellakje aan
te brengen op de teennagels?
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