
Het Carillon

Gaa� me� di� liaa� wee� 4: I� j� sa� i� he�
moera�
Hé rangers!

Jullie zullen ondertussen al wel échte jungle-experts zijn! Want wat hebben we al veel
gedaan en geleerd deze vakantie. Deze week gaan we hier vrolijk mee verder. We zijn
helemaal in onze sas in het moeras!

We maken een mini-moeras en we worden lekker vies tijdens het moddermaskertje.
Toch liever met beide benen op de grond? Dan is het blotevoetenpad echt iets voor
jou. Ontdek hoe de verschillende ondergronden aanvoelen en word één met de natuur.

Ook willen we je als tip meegeven om alvast je spieren en je stembanden op te
warmen, want we gaan slingeren en springen bij Speeltuin de Middelweg en karaoke
zingen!

En zoals Freek Vonk zegt: Laterrrrr!

Team BSO Kidzklavier

Nienke, Anne, Elly, Linda en Anke

Maandag 10 augustus
Luie luiaards
Ken jij de luiaard? Zoals zijn naam al zegt is hij een beetje
lui, hij beweegt erg traag! Maak je eigen luiaard en neem
hem overal mee naar toe.
Krokodillensoep
Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten
er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

Dinsdag 11 augustus
Freek Vonks wilde dieren expeditie
Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te
weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor bijtgrage
haaien en bloeddorstige larven! Het team dat als eerste de
finish bereikt van deze levende variant op ganzenbord is de
winnaar en kan terugkijken op een geslaagde expeditie!
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Modderig masker
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen
ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en je kunt
genieten!

Woensdag 12 augustus
Gekko's en andere hapjes
We maken reptielen! Dat klinkt gek.. Maar het is echt waar!
We maken reptielen van fruit en/of groenten. Dat is nog
eens een originele snack!
Springen als aapjes en slingeren als slangen
Vandaag gaan we naar speeltuin de Middelweg!

Donderdag 13 augustus
Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze
eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk en
lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke
traktatietip!
Jungle Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty
jungle... Alle junglehits komen voorbij tijdens deze karaoke
party! Zing mee uit volle borst!

Vrijdag 14 augustus
Blotevoetenpad
Bij een blotevoetenpad loop je over allerlei verschillende
ondergronden, zodat je met je blote voeten kunt ervaren hoe
zand, water en stenen onder je voeten voelen. Doe je mee?
Terrarium in mini versie
We maken in het mini een leefomgeving voor dieren die in
en op de aarde leven. Denk aan insecten, slakken
enzovoort.
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