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Rei� o� d� werel�: Wee� 1 Afrik�
Hallo allemaal,

We gaan op reis naar Afrika. We stappen natuurlijk niet in het vliegtuig om echt
Afrikaanse landen te gaan bezoeken maar op de BSO stappen we wel helemaal in de
Afrikaanse sfeer. We maken gerechten die in Afrika veel gegeten worden, knutselen
wilde dieren, maskers, sieraden en muziekinstrumenten en ook onze sport- en
spelactiviteiten staan in het teken van Afrika.

Afrika is qua oppervlakte het op één na grootste continent op aarde. Alleen Azië is
groter. Je begrijpt dus wel dat er enorm veel te ontdekken en beleven valt deze week.
Heb je zelf nog leuke ideeën in dit thema; we horen het graag!

Groetjes,

Lisa, Laura, Ipie en Petra

Maandag
Afrikaanse Samburu kettingen
De Samburu is een volk in Kenia, verwant aan de Masaï. Ze
staan bekend om hun prachtige kettingen in felle kleuren.
Schitterend om te zien en leuk om te maken.
African Cup: Voetbal
Voetbal is ook in Afrika gigantisch populair. Natuurlijk
ontbreekt het in Afrika door het warmere en drogere klimaat
wel vaak aan een mooie groene grasmat maar dat maakt
het voetballen echt niet minder leuk!
Leeuwenkop
Grrrrrwww! Pas op, we maken een leeuw. Deze is niet zo
heel gevaarlijk hoor, we maken er eentje met een vrolijk
gezicht.

Dinsdag
Shuku Shuku
Heb je hier al wel eens van gehoord? Shuku shuku zijn
heerlijke Nigeriaanse kokoskoekjes. Een recept om te
onthouden!
Wie is bang voor wie?
De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en
de olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe mee en vind het
uit!
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Afrikaanse schilderijen
Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk met veel
figuren. Jij gaat een schilderij maken van Afrikaanse
mensen of maak jij liever een olifant, giraf of luipaard. Ook
dat kan!

Woensdag
Tijgerhandelspel
Tijgervellen worden verhandeld op de zwarte markt. Kan de
politie de handelaren tegenhouden?

Piesangbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!

Giraffe
Giraffen zijn prachtige dieren. Zo groots, en ze hebben zulke
mooie vachten! Helaas zien we ze in Nederland alleen in de
dierentuinen.. We maken zelf een giraf, zodat we ze toch
een stukje dichterbij ons hebben! Doe je mee?

Donderdag
Naar de speeltuin
Trek je oude kleren aan, want vandaag gaan wij op
uitstapje naar speeltuin Kindervreugd.

Vrijdag
Afrikaans masker
Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol. Iedere stam
heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je zelf zo'n masker
maken!
Daar zit muziek in!
Denk je aan Afrika, dan denk je ook al snel aan mooie
muziek en dansende mensen. Vandaag heb je de kans om
zelf ook muziekinstrumenten te maken. Heb je thuis nog
lege blikken? Neem ze mee!
Dippend de wereld rond
Hmmmmm. Zo wordt iedere groente een lekker hapje:
dippen in verschillende dipsausjes. We maken vandaag
dips uit alle werelddelen. Dat wordt smullen!

 

20 juli
t/m

24 juli


