
Wasko BSO Trossenlos

Wee� 2; G� j� me� naar he� circu�??
Deze 2e week duiken we nog verder het circus leven in;

Wie is de beste circusdirecteur? Kan jij letters uitbeelden met je lichaam? En ben jij
misschien de beste moppentapper?

Dat gaan we deze week allemaal zien!

Lieve groetjes,

Claudia, Cynthia, Demi, Merve, Miranda & Stacey

Als het mooi weer is gaan we ons afkoelen met water.

Neem dan een zwembroek/pak, slippers, handdoek mee.

Maandag 26 juli
Volg de circusdirecteur
Er is één circusdirecteur en alle clowns doen hem na. Maar
dan staat hij opeens stil: alle clowns mogen niet meer
bewegen! Een leuk spel dus!
Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal. Maar nu maken we
regenboogpopcorn! Extra vrolijke popcorn die ook lekker
smaakt.
Foppen met foto's
Weet jij wat een optische illusie is? (moeilijk woord hè..) Het
betekent gezichtsbedrog! Iets wat je anders ziet dan het in
werkelijkheid is. Wij gaan dit fotograferen!

Dinsdag 27 juli
Acrobatiekspelletjes
Acrobaten zijn cool! Deze act draait voornamelijk om het in
balans blijven. Oefen met z'n allen en stel jezelf en elkaar
op de proef.
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Clownshoed en jongleerballen
We maken onze eigen clownshoed. Kies jouw favoriete
kleur en maak de mooiste versieringen. Om het helemaal af
te maken kun je ook nog jongleerballen maken. Dat is leuk
om mee te spelen!
Letters in je lijf!
Hoe goed kun jij je lichaam in allerlei bochten draaien om er
een letter van te maken? De I is niet zo moeilijk maar de R:
kun je die alleen of heb je toch hulp nodig van iemand?

Woensdag 28 juli
Het beeldenmuseum
Waar staat het beeld? In het dieren-, het sport-, het circus-,
het prehistorisch-, het thriller- of lachmuseum? De
nachtwaker krijgt te maken met bewegende beelden. Hoe
loopt dit af?
Ballonnenpret!
Met ballonnen is het altijd feest! In een circus of op een
verjaardag. Er is altijd wel een goed moment voor een
ballon! Maar ballonnen zijn niet alleen leuk om naar te
kijken! Je kunt er ook heerlijk mee spelen.
Grrr, daar komt de leeuw!
Grrr, daar komt de leeuw!! Wees maar niet bang hoor! Onze
leeuw doet niemand kwaad. Zelfs de jongste kinderen
kunnen een lief leeuwtje maken. Knutsel je mee?

Donderdag 29 juli
Ballon modelleren
We gaan vandaag zelf ballonnenfiguren maken. Je moet er
even voor oefenen, maar dan maak je zo een giraf of een
hond.
Olifantenboterham
Een gezonde boterham, maar dan op een leuke en creatieve
manier. Beleg je boterham met allerlei gezonde ingrediënten
en versier het als olifant!
Ballonnenparcours
Ballonnen zijn altijd een succes of er nu een feestje is of
niet! De kinderen trainen hun spieren en zijn tegelijkertijd
lekker actief bezig. Ook thuis kun je prima zo'n parcours
maken.

Vrijdag 30 juli
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Circus strijkkraalfiguren
Strijkkralen kennen we allemaal wel. Je geduld wordt
behoorlijk op de proef gesteld met die kleine kraaltjes die je
in de juiste patronen op het bord moet zien te krijgen. We
maken circusfiguren!

Moppentrommel maken
Ben jij de leukste thuis? Met deze zelfgemaakte moppentrommel kun je zo een paar grappen
maken!

Welk circusdier ben jij?
We spelen een spelletje waarbij we circusdieren nadoen. We laten plaatjes zien en de
kinderen proberen uit te beelden hoe het dier beweegt en welk geluid hij maakt!
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