
Oranje Nassauschool

Gaa� me� di� liaa�: re� he� regenwou�🌴
Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de jungle. Jullie hebben wel kunnen
zien hoe mooi en bijzonder de jungle eigenlijk is. �

Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel planten, dieren
en mensen erg afhankelijk van de jungles. De jungle zorgt voor regen, het filteren van
het zoete water en het houdt de bodem vast. Ook speelt de jungle een grote rol bij het
tegengaan van klimaatverandering. Door het kappen van de bomen verdwijnen de
jungles en ook verdwijnen er veel diersoorten. Dit zorgt ervoor dat alles op zijn kop
komt te staan! Tijd voor actie dus...! Doe je mee?! Red het regenwoud door meer over
deze mooie plek te leren! ✅

Groetjes van Anoeska, Ilonka en Annelies

Maandag 27 juli
Schaduwkunst
In een spel met licht en schaduw gaan we proberen
bijzondere tekeningen te maken.

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.
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?

Dinsdag 28 juli
Neem vandaag een handdoek en extra/zwemkleding mee!

Bomenpaspoort
Lekker een frisse neus halen buiten! Dat kan terwijl je bezig
bent om voor een boom een paspoort te maken!

Woeste Weide
Vandaag gaan we slingeren aan een liaan, sluipen door de
bosjes en lekker rollen door het water bij de Woeste Weide.
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Woensdag 29 juli
Help! De aarde warmt op!
De opwarming van de aarde is iets waar we allemaal mee
bezig zijn. Hoeveel weet jij hier eigenlijk van? We leren meer
over dit onderwerp en doen coole proefjes!
Lampion maken
We knutselen zelf een lampion! Heb jij thuis nog een plastic
fles of melkjerrycan liggen?

Donderdag 30 juli
Loose Parts
We proberen niet alleen goed op het regenwoud maar ook
op de aarde te passen en gaan daarom spullen opnieuw
gebruiken. We spelen er lekker mee!
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!
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen!
Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Bescherm de jungle!
De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van
klimaatverandering maar het gaat niet zo goed met onze
jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!

Vrijdag 31 juli
Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit
het regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.

Maak zelf regen!
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze
zelfgemaakte regenkoker kun je het geluid van regen
namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je
onweer!
Trashure Hunt
Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt leuk worden?
Dat kan met deze “hunt”. Hunt betekent jacht in het Engels.
We gaan op jacht naar vuilnis.
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