
Het Carillon

Gaa� me� di� liaa� wee� 6: Jungl� movie�
Hé Rangers

De laatste week van de vakantie is helaas alweer aangebroken. Wij sluiten deze
vakantie op een feestelijke manier af: we houden ons namelijk bezig met jungle
movies! Kun jij een paar films bedenken die zich in de jungle afspelen? Of waar jungle-
dieren in voorkomen? Denk bijvoorbeeld maar eens aan Tarzan of Jungle Book! Dit
zijn films die heel erg goed aansluiten op ons thema! We gaan hier allerlei leuke dingen
mee doen.

Maak een grrrruwelijke lekkere leeuwensnack of doe mee met het Jungle Book mini
theather. En een lesje Zumba mag natuurlijk niet ontbreken, want dan kan je volgende
week weer vol energie naar school!

Wij willen er met jullie een leuke laaste vakantieweek van gaan maken dusss.. mov(i)e
jezelf naar de BSO!

En zoals Freek Vonk zegt: Laterrrrr!

Team BSO Kidzklavier

Nienke, Anne, Elly, Linda en Anke

Maandag 24 augustus
Inzoomen
Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar
het een onderdeel van is? We gaan er achter komen tijdens
dit leuke spel!
Regenboog kameleon
Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai
maar eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!

Jungle Book mini-theater
Maak jouw eigen Jungle Book voorstelling in een zelf
geknutseld mini-theater! Waar gaat jouw verhaal straks
over?

Dinsdag 25 augustus
Water, vuur, lucht
Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal
vangen! Wordt jouw naam niet genoemd? Houd dan je
handen achter je rug!
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Gezonde leeuwensnack
We maken een smakelijke en gezonde leeuw! 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!
Loop een olifantenspeurtocht!
Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de
olifantenopdrachten volbrengen en verdien jij het certificaat
voor een echte olifantenkenner?

Woensdag 26 augustus
Koning of koningin van de jungle
Een echte koning of koningin van de jungle draagt een
schitterende kroon. Knutsel je eigen kroon van papier en zet
hem op!
Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan
in de chill-stand en kijken samen naar een leuke film. Heb
jij nog een leuke DVD thuis over de jungle? Neem hem
gerust mee!

Donderdag 27 augustus
Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit
snijden! Daarna drinken we ons zelfgemaakte sapje.

Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba!
Zumba is een dansstijl wat als fitnessprogramma wordt
gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Vrijdag 28 augustus
Kaa de slang
Ken jij Kaa de slang uit Jungle Book? Knutsel de slang na
en maak slingerende bewegingen.

Mowgli's smoothie
Met een papaya als belangrijkste ingrediënt krijgen we een
smoothie met een heerlijke zoete smaak!

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!
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