
Basisbende - Viermaster

Happ� i� �'� hangma� wee� 1: Hawaï
Hallo allemaal,

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.

Strandmobiel maken, ananastosti eten, proefjes met de zon en je eigen bounty maken
we doen het allemaal!

Groetjes van Diante, Nicole, Roxanne, Sandra en Talitha

Maandag 19 juli
Uitje naar het park!
Picknicken in het park! We gaan lekker chillen en relaxen in
het park. We nemen een lunch mee, kunnen voerballen en
lekker luieren en lezen. We maken er een gezellig dagje van!

Dinsdag 20 juli
Ananastosti
Altijd een succes, zo'n lekkere tosti. Deze is met ananas, dat
wordt smullen!

Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier dat het
toch net lijkt alsof je de allerhipste slippers aan hebt? Dat
kan wanneer we je voeten schminken alsof je echte flipflops
aan hebt. Jij bepaalt het design!
Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken
van deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast
maakt 'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.

 

19 juli
t/m

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

Bounty's maken
Je kent ze wel.. Die heerlijke repen met chocolade en kokos.
Bounty's! Oeh, dat is lekker....Wij gaan zelf bounty's maken.
Nóg veel lekkerder dus! Als ze eenmaal klaar zijn kun je er
vast niet vanaf blijven en zijn ze zo op. Doe je ook gezellig
mee?

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!
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.
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