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Zomervakanti� wee� 6 ➡ Gaa� me� di�
liaa�!
Dit is de laatste week van deze vakantie. Hebben jullie al zin in school? Best spannend
weer straks: een ander klaslokaal en een andere juf. Maar eerst gaan we deze week
nog allemaal leuke dingen doen en lekker eten. Veel plezier!

Maandag 24 augustus
Regenboog kameleon
Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar
eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!

Lunchtijd!
We eten broodjes met......kroket of frikandel 😃 dat lusten jullie
vast wel!

Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet
geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je
lekker uit!
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas
smoothie bevindt jij je alvast in tropische sferen!

Dinsdag 25 augustus
Spiegel de jungle-figuren!
Huh, dat is gek?! Deze jungle-figuren hebben maar een half
gezicht! Kun jij het gezicht weer heel maken? Tekenen maar!

Lunchtijd!
In de jungle kan het soms heel hard regenen en dan zie je vaak een
prachtige 🌈 Maak vandaag maar eens een 🌈op je eigen
boterham!
Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in
de jungle verblijven!
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Donderdag 27 augustus
Prachtige papegaaien
Papegaaien zijn zulke mooie dieren. Ze zijn er in veel verschillende
soorten en maten. Wij gaan aan de slag om zelf een papegaai te
maken! Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Welke kies
jij?
Lunchtijd!
We hebben bruine bolletjes met een frisse huzarensalade. Wat doe
jij er nog meer op: een blaadje sla, tomaat, komkommer?

Gezonde leeuwensnack
Grrrrrrr, we maken een smakelijke en gezonde leeuw! Dit kun je op
verschillende manieren doen. We maken een gezonde dipsaus en
snijden groenten die we lekker vinden. Of pak wat fruit van de
fruitschaal en maak daar een leeuwensnack van!
Welk junglebeest is er naar de wc geweest?
Volg de stukjes wc-papier en kom er via raadsels achter welk
junglebeest er naar de wc is geweest!

Vrijdag 28 augustus
Vandaag zijn we bij BSO Maasplein. Wat we daar gaan
doen....??? Het wordt vast een gezellige laatste vakantiedag!

E� da�.....
.....is de zomervakantie voorbij. Wij hopen dat je een fijne vakantie gehad
hebt en leuke dagen op de BSO. Maandag ga je weer naar school. Heel
veel succes en plezier komend schooljaar en wij vinden het heel fijn om je
weer te zien: voor- en/of na-schooltijd!

"Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal
gaan. Ontvang Gods zegen over je leven: vrede voor jou in Zijn naam!

Gods Zegen voor jou, in de naam van Jezus: Zijn vrede rust op jou. De
Heilige Geest in de naam van Jezus vervult, beschermt en zegent jou!"

Liefs 💖,

de juffies

 

24 augustus
t/m

28 augustus


