
Basisbende - Viermaster

Happ� i� �'� hangma� wee� 4:
Waterwerel�
Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het water te
zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op vakantie! Deze week
gaan we veel met de waterwereld doen. We doen waterige proefjes, maken mooie
creaties over de waterwereld en doen verschillende waterspellen! Soms kunnen we
wel een beetje nat worden, maar ach: dat is toch alleen maar leuk?

Neem de hele week een setje schone kleren mee, zwemkleding en een handdoek.

Groetjes van Diante, Nicole, Roxanne, Sandra en Talitha

Maandag 9 augustus
Bedrieglijk tekenen!
Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk
lijken, maar kijken we wat beter dan zien we dat ze dat
helemaal niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we
dat echt heel goed kunnen!
Prik je 'm lek, ja of nee?
Denk jij dat je potloden in een zak met water kan steken
zonder dat deze gaat lekken? We komen daar met dit
experiment achter!

Dinsdag 10 augustus
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen
bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken!
Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?
Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen
vissen, mooie planten en een explosie van kleuren! Ontwerp
je eigen koraalrif en laat je fantasie de vrije loop!

 

09 augustus
t/m

13 augustus
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Donderdag 12 augustus
Duiken en snorkelen
Onder water is er zoveel te ontdekken! Zeker in tropische
zeeën. Prachtig koraal, exotische vissen...wat hoop jij dat je
onderwater gaat zien? "Duik" dit leuke knutselwerkje in en
maak je eigen variant!
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de
zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en
doe mee!

Vrijdag 13 augustus
Uitje
Er staat voor vandaag weer een leuk uitje gepland. Vergeet
je niet een setje schone kleren, zwemkleding en een
handdoek mee te nemen?
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