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Rei� o� d� werel�: Wee� 2 Australië
Hallo allemaal,

Voor heel veel mensen is het een droom om ooit eens Australië te bezoeken. Het ligt
heel wat vlieguren van ons vandaan en een vliegticket is dus echt niet goedkoop. We
brengen dit mooie land vanzelf een stukje dichterbij door deze week helemaal in het
teken van Australië activiteiten uit te voeren.

We gaan een didgeridoo maken, duiken naar de prachtige koraalriffen van het
beroemde Great Barrier Reef, een alligator knutselen en smullen van lekkere kiwi
recepten. En dat is nog maar een kleine greep uit de activiteiten van deze week. Doe
allemaal dus zeker mee!

Cheerio!

Lisa, Laura, Ipie en Petra

Maandag
Kangoeroe plantenbakje
Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed
bekeken? Daar zit het baby'tje in. Maar wat als wij die
buidel nu eens voor iets heel anders gaan gebruiken? Je
zult snel zien wat we in gedachten hebben!
Kiwilolly's maken
De Australiërs noemen zichzelf ook wel de kiwi's. Heerlijk
fruit wat volop groeit in dit grote land. Het gezonde en
lekkere van kiwi overgoten met een smullaagje gesmolten
chocolade vormt een supercombi. Lekker!
Natuureiland
Neem je oude kleren mee, want vandaag gaan wij op zoek
naar verschillende soorten beestjes. We nemen emmers en
schepnetten mee.

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

Naar de sport bso
Neem je sportkleding mee, want vanmorgen gaan wij op
uitstapje naar de sport bso in Sliedrecht.
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Woensdag
Koala's
Koala's zijn super schattig om te zien.. Maar in Nederland
zul je ze alleen in dierentuinen tegenkomen. Wij gaan onze
eigen koala's maken! Er zijn allerlei manieren om dit
schattige diertje te knutselen. Doe je mee?
Groene smoothies
Misschien vind je het gek om groente en fruit te combineren
tot 1 shake. Maar probeer het vandaag eens uit, je zult
proeven dat het lekker is!
Krokodillenrivier
In de Australische bush is het oppassen geblazen voor de
alligators of krokodillen...Steek de rivier over zonder door de
krokodil getikt te worden!

Donderdag
Viskoekjes
De Australische keuken staat vooral bekend om zijn
seafood. Voor de lunch bakken we zelf gezonde viskoekjes.
Een makkelijk en gezond recept dat je zeker thuis ook eens
moet uitproberen.
Voetbal - Socceroos
In 1974 maakte Australië zijn eerste opwachting tijdens de
Wereldkampioenschappen in West- Duitsland. Het
nationale team de Socceroos heeft aan verschillende
Wereldkampioenschappen deelgenomen en boekt ook
steeds meer succes op internationale toernooien.
Luchtballon
Als je ooit eens in de gelegenheid bent om Australië te
bezoeken; maak dan ook een ballonvaart. Vanuit de lucht
zie je nog eens extra goed hoe prachtig dit land is. Vandaag
knutselen we een luchtballon.
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Vrijdag
Waterbommen
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met
waterballonnen.

Schildpadden
In Australië komen schildpadden veel voor. Wat de schildpad bijzonder maakt en geen enkel
ander reptiel heeft is het rugschild. Het schild van een schildpad is heel hard. Wij maken een
schildpad die heel wat minder hard is. Eentje van papier. Er zijn diverse ontwerpen mogelijk.
Waarvoor kies jij?
Mangosapje
Het fruit vliegt je om de oren in Australië, want in iedere staat vindt je verschillende
fruitsoorten. Sappige mango’s, zoete ananassen en bananen vind je in het tropische
noorden. Wij maken vandaag een mangosapje.
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