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Meivakanti� Wee� 2
Maandag 3 Mei

Puppybroodjes
We maken van brooddeeg een hondje. Dat hondje heeft een
heerlijk worstje gevangen. Zo maken we een extra smakelijk
hapje!
Kook mee met de lentefee!
We gaan met bloemetjes, glitters en water aan de slag in de
tuin. We zijn lekker buiten bezig en oefenen met knippen,
verzamelen en roeren.

Dinsdag 4 Mei
Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete
snack van filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We
maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse
hamburgers, die je kunt beleggen met wat jij lekker vindt.
Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet
even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif naar
het juiste vakje.

Woensdag 5 Mei
Boeket gezond
Van normaal fruit een heel mooi eetbaar boeket maken?
Dat gaan we vandaag doen. Erg leuk om te maken en bijna
te mooi om op te eten.
Dierentuintikkertje
Lukt het jou om veilig door de dierentuin te lopen? Of krijgt
de aap of giraf jou te pakken vanuit z'n kooi? Pas maar op!
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Donderdag 6 Mei
Krabbenbal
Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook
lukt om als krab te voetballen... Probeer het uit!

Prik je 'm lek, ja of nee?
Denk jij dat je potloden in een zak met water kan steken
zonder dat deze gaat lekken? We komen daar met dit
experiment achter!
Regenboogcupcakes
Geniet van de geweldige kleuren in dit cakeje. En de topping
is ook om te smullen!

Vrijdag 7 Mei
Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze
combinatie een verrassend lekker ijscakeje!

Modderijsjes
Houd jij ook zo van ijsjes? Deze kun je toch maar beter niet
opeten, al zien ze er wel heerlijk uit... Ze zijn namelijk
gemaakt van modder!
Strandbal 'parachute' spelen
Een actief spelletje! We proberen samen de strandbal zo
hoog of zo vaak mogelijk te laten stuiteren op de handdoek.
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