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Happ� i� �'� hangma� wee� 3: Flor� e�
faun�
Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren. Deze week staat in het
teken van de tropische natuur en de dierenwereld! Het is hartstikke leuk en leerzaam
om te kijken wat er in de natuur gebeurt en om leuke dierenspelletjes te doen.

Door middel van allerlei leuke proefjes, lekker hapjes en spellen krijgen we een
beestachtig gezellige en natuurlijke week!

Groetjes van Diante, Nicole, Roxanne, Sandra en Talitha

Maandag 2 augustus
Tijgerhandelspel
Tijgervellen worden verhandeld op de zwarte markt. Kan de
politie de handelaren tegenhouden?

Bananenchips
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld
voor nodig. We maken de chips in de oven en dat duurt echt
wel een paar uurtjes. Maar dan: smullen van je
zelfgemaakte gezonde bananenchips!

Dinsdag 3 augustus
Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij
er ook eentje?

Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen
mooi te showen? Echt erg leuk om te doen! We gaan op
zoek naar geschikte takken en mooie natuurlijke
materialen. We hebben ook een beetje wol nodig en dan
kunnen we aan de slag.

 

02 augustus
t/m

06 augustus
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Donderdag 5 augustus
Buiten de deur lunchen
Vandaag gaan we er heerlijk op uit. Waar we gaan lunchen
is nog een verassing. Gezellig wordt in ieder geval!

Vrijdag 6 augustus
Regenboogselderij
We gaan een test doen! We verklappen het maar meteen;
lang niet altijd lukt dit goed. Dit is afhankelijk van de
kleurstof en van de plant die we gebruiken. Maar als het
lukt dan heb je echt een cool resultaat!
Gesprek met een gekke bek
Hoe praat een leeuw met een koe? Of een muis met een
tijger? Zouden ze eigenlijk wel echt met elkaar kunnen
praten? Wat denk jij? We proberen met elkaar te praten als
een dier. Eens kijken hoe dat gesprek verloopt.....!
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