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Zomervakanti� wee� 5 ➡ Gaa� me� di�
liaa�!
Maandag 17 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?
Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het
regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.

Lunchtijd!
Vandaag kun je kiezen uit tomatensoep of groentesoep. En we
hebben er lekker stokbrood met kruidenboter bij 🥣

Fruitsalade bingo
Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb jij op je bingo-
kaartje staan? Heb je valse bingo… dan moet je echt een liedje
zingen.

Dinsdag 18 augustus
Jungle in de nacht
Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt vreemd,
maar het kan! Laat je creativiteit de vrije loop en speur met je
'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei wilde dieren...
Lunchtijd!
Breek de dag....tik een 🥚-tje! Eet jij 'm zo op of doe je je eitje op je
boterham?

Woudreus
In de jungle heb je veel verschillende bomen. Deze bomen zijn
hartstikke belangrijk voor onze planeet. Maak een eigen 'woudreus'
van fruit en eet het lekker op!
Kleien
Altijd leuk toch! Maak jij maar eens een echt junglebeest van klei.
Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!
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Donderdag 20 augustus
Bomenpaspoort
Lekker een frisse neus halen buiten! Dat kan terwijl je bezig bent
om voor een boom een paspoort te maken!

Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden!
Daarna drinken we ons zelfgemaakte sapje.

Lunchtijd!
Vandaag staat er een broodje hamburger op het menu. Dat wordt
weer smullen!!! En we drinken er een lekker glaasje van onze
zelfgemaakte jungle juice bij 🍹
Plant de bomen!
Ben jij snel genoeg en kan jij zoveel mogelijk bomenzaadjes
planten? Tijdens een spannend ren spel mag je het laten zien!
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