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Happ� i� �'� hangma� wee� 6: Cocktail�
& kok�note�
Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel verschillende smaken,
wij gaan er deze week een paar maken. Natuurlijk horen kokosnoten ook bij de
vakantie, want wie wil er nou niet op een eiland zitten en melk uit een kokosnoot
drinken?

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!

Groetjes van Diante, Nicole, Roxanne, Sandra en Talitha

Maandag 23 augustus
Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere
verfrissing nodig, zoals deze heerlijke watermeloen
kokosmilkshake die we vandaag gaan maken!
IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie
kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?

Dinsdag 24 augustus
Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische
spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je hangmat het
strand op om de spelletjes te spelen.
Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp
van keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het
water van het ene glas naar het andere glas gaan!
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Donderdag 26 augustus
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische
ananas smoothie bevindt jij je alvast in tropische sferen!

Verassing op locatie, we gaan een leuk spel doen!
We gaan vandaag op locatie een leuk spel doen. En
iedereen wil en kan meedoen!

Vrijdag 27 augustus
Drama en toneel spelletjesmix
Welk spelletje lijkt jou leuk om te spelen? We hebben een
enorme variatie aan drama- en toneelspelletjes. We kiezen
samen de leukste spelletjes uit en spelen gezellig met
elkaar.
Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons
natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes te gebruiken
spelen wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en
blaadjes!
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