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Superhelde� e� schurke� wee� 3:
Vliege�&vluchte�

Hallo allemaal,

In de derde week van de vakantie is ons thema 'Vliegen & Vluchten'. Superman en
Batman vliegen wel eens door de lucht heen. Schurken zijn natuurlijk vaak op de
vlucht. Daarom staat deze week alles in het kader van vliegen, vluchten en
snelheid. Kom je deze week ook langs vliegen? 

Groetjes van de juffen (en de meester) van Villa Kakelbont.

Maandag 2 augustus
Kraak de code
De ketting van de barones is gestolen! Via een speurtocht
gaan we opzoek naar de code en zo ontdekken we wie de
dieven zijn!
Super spaarpot
Een paar spaarcenten komen altijd goed van pas! Daarom
gaan we onze eigen spaarpot maken; in superheldenstijl!
Help jij mee sparen?
Vliegende waterraketten
Raketten worden zover mogelijk de ruimte in geschoten.
Vandaag kijken we hoe hoog onze raket de lucht in vliegt.

Dinsdag 3 augustus
Raket hotdogs
Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar.
Heerlijke hotdog broodjes die we zelf bakken.

Vliegen is zo fijn!
Altijd al piloot willen zijn? Of gebruik je dit liever als vlucht
optie? Met wasknijpers, lollystokjes en verf maken we ons
eigen vliegtuig!
Letterpakkenspel
We krijgen allemaal een letterpak aan en proberen met ons
team zo veel mogelijk woorden te maken binnen de tijd,
help je mee?
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Woensdag 4 augustus
Langs de laserstralen
We gaan door een heus parcours van laserstralen, net zoals
echte schurken na een overval! Als we de laserstralen goed
ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.
DNA detective
Elk mens heeft zijn eigen DNA. Dit is echt iets persoonlijks,
wat alleen jij hebt. Het is bij iedereen weer anders. Zou je
jouw DNA wel eens willen zien? Dat kan bij dit proefje!
Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze
eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon
kies jij?

Donderdag 5 augustus
Omgekeerd verstoppertje
We spelen verstoppertje, maar niet zoals we normaal
spelen. Ben je al nieuwsgierig? Doe lekker mee!

Space Shuttle Sandwich
Niet zomaar een doorsnee boterham deze middag! We
maken een echt ruimteschip. Gebruik je fantasie en je zult
versteld staan wat voor kunstwerk je van jouw boterham
kunt maken.
Vliegend theezakje
Met vuur kun je van alles laten vliegen: luchtballonnen,
theezakjes, een spaceshuttle, noem maar op. Met dit proefje
kun je veilig uitzoeken hoe dat werkt.

Vrijdag 6 augustus
Hippe hovercraft
De hovercraft, ook wel luchtkussenvoertuig, 'to hover' is
Engels voor 'zweven' en 'craft' betekent 'voertuig'. Letterlijk
een zweefvoertuig dus! We maken er zelf eentje! Doe je
mee?
Grrrrrroente, Frrrrrrrrruit Racewagens!
Wow een eetbare auto! Nog gezond ook! Hoe ziet jouw
vluchtauto eruit?

Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste
luisteren en zo jouw sluiper pakken?
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