
Het Carillon

Gaa� me� di� liaa� wee� 2: Re� he�
regenwou�
Hé Rangers!

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! Je zult zelf merken dat we tijdens het lasergamen de bomen en
beschutting nodig zullen hebben. En dat hebben de dieren ook nodig om te overleven!

Tijd voor actie dus...! Doe je mee?! We gaan het regenwoud redden!

En zoals Freek Vonk zegt: Laterrrrr!

Team BSO Kidzklavier

Nienke, Anne, Elly, Linda en Anke

Maandag 27 juli
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.
Jungle lasergame
Ga jij vandaag mee lasergamen in de jungle, tussen de
bladeren en dieren?!

Dinsdag 28 juli
Mini-jungle in een potje
Wauw, dit is cool! We maken een mini-jungle-terrarium!
Oftewel; een mini jungle met (nep)plantjes in een glazen
potje. Welke dieren leven er in jouw jungle?
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Boompje wisselen
Wissel sneller van boom dan alle anderen. Dat is de enige
manier om vrij te blijven. Lukt het jou om snel een boom te
pakken te krijgen?

Woensdag 29 juli
Vlinders voeren
Vlinders zijn prachtig om te zien! Ze hebben allerlei mooie
kleuren en vliegen in het rond. Bekijk ze goed van dichtbij
met deze zelfgemaakte vlinder voederschaal.
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!

Donderdag 30 juli
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.

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!
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