
Basisbende - Viermaster

Happ� i� �'� hangma� wee� 2: Pirate� of
th� Caribbea�
Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We spelen allerlei piratenspellen en
eten echte piratenhapjes. We gaan op zoek naar de verdwenen sleutels van Black
Beard. Aan het eind van de week zijn we klaar om de woeste zeeën op te gaan.

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten?

Groetjes van Diante, Nicole, Roxanne, Sandra en Talitha

Maandag 26 juli
Smakelijke piraten
Arrrr, er komen piraten aan! En niet zomaar piraten: het zijn
eetbare piraten! Gelukkig zijn ze erg vriendelijk, bijna te leuk
om op te eten. Kies jouw variant en eet het lekker op.
Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Dinsdag 27 juli
Uitje
Vandaag hebben we weer een gezellig uitje. Neem een setje
schone kleren mee. Waar denk jij dat we vandaag naar toe
gaan met dit uitje?

Donderdag 29 juli
Piraten en schateiland cupcakes
Van een cupcake maken we een klein landschap waarop
een schat voor het grijpen ligt. Of maak jij er een piraat van?

De verdwenen sleutels van Black Beards schat
We hebben flessenpost ontvangen op de BSO. Deze brief is
geschreven door Black Beard, een piraat die vroeger vele
schatten heeft gevonden. Hij schrijft over hoe hij de
schatkist heeft gevonden, en over de beruchte piraat Calico
Jack, die de sleutels van de kist gestolen heeft. Jarenlang
heeft Black Beard gezocht naar de sleutels, maar hij heeft
ze nooit kunnen vinden. Lukt het ons wel?
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t/m

30 juli
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Vrijdag 30 juli
Kapitein Haak's gooi- en richtspel
Kapitein Haak kennen we natuurlijk allemaal! Wij gaan
vandaag haak gooien! Met ringen richten we op de haken
en zo proberen we de meeste punten te behalen. Natuurlijk
moeten we de haken wel eerst even zelf in elkaar knutselen.
Piet Piraat
We gaan het dansje van Piet Piraat leren. Kennen we de
pasjes? Dan zijn we helemaal klaar om piraat te worden!
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