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Rei� o� d� werel�: Wee� 4 Azië
Ni hao, 

China en Japan zijn twee grote landen die erg tot de verbeelding spreken. Steeds
meer zien we Aziatische invloeden terug in ons dagelijkse leventje. Denk alleen maar
aan ons eten: loempia, sushi, rijst, thee...we kennen het allemaal.

Toch zul je deze week ook wel nieuwe dingen gaan ontdekken. We snuiven een heel
klein beetje aan de cultuur van Japan, China en een klein stukje van Tibet. Het wordt
een bijzondere week. Reis je mee?

Groetjes,

Lisa, Laura, Ipie en Petra

Maandag
Origami: Vlinders vouwen
Origami is de kunst van het vouwen van papier afkomstig
uit Japan. De mooiste vormen kun je maken zoals deze
mooie vlinders.
Groene Power Smoothies
Een groene smoothie die niet doorsnee is. Deze geeft je
echte "power" om de rest van de dag met volop energie door
te kunnen gaan! Een beetje kracht heb je wel nodig voor de
samoerai-test van vanmiddag!
Word een Japanse krijger!
Je gaat op de proef gesteld worden. Hoe zit het met jouw
reactievermogen, snelheid en tactiek? Heb jij de kracht en
de souplesse van een samoerai strijder? Doe mee aan deze
tests en ontdek wat je kan.
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14 augustus



De Boerderij

Dinsdag
Chinese muur
Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een
Chinese muur! Wie lukt het om als laatste over te blijven?

Vega loempia
Een loempia is een van oorsprong Chinees gerecht dat in
heel veel keukens wordt bereid. Iedere keuken kent
verschillende varianten van de loempia. Meestal worden ze
als voorgerecht of snack gegeten. Echt om te smullen zo
lekker. Wij maken ze zelf.
Chinese wenslampion
Heb jij een wens? Met jouw zelfgemaakte wenslampion
komt jouw wens misschien wel uit. Maak dit prachtige
lichtje vandaag en neem 'm mee naar huis.
Slagbal
Ongelooflijk populair in zowel Japan als China is baseball.
Een afgeleide daarvan spelen we vandaag: slagbal. Sla en
ren zo hard als je kan! Wie haalt als eerste de meeste
punten bij dit potje slagbal?

Woensdag
Fortune cookies
Het nieuwe jaar komt eraan: wat staat jou te wachten? We
maken gelukskoekjes.

Prachtige panda's
Panda's zijn zulke mooie en indrukwekkende dieren. Helaas
kunnen we ze in Nederland alleen in de dierentuinen
bewonderen. Door deze leuke knutsels halen we ze toch een
stukje dichterbij!
Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste
kunstwerken. Pak een mandje en een schaar, en hup naar
buiten!
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Donderdag
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van
papier.

Olifantenboterham
Een gezonde boterham, maar dan op een leuke en creatieve manier. Beleg je boterham met
allerlei gezonde ingrediënten en versier het als olifant!

Naar de sport bso
Neem je sportkleding mee, want vanmorgen gaan wij op uitstapje naar de sport bso in
Sliedrecht.

Vrijdag
Origami: doosje vouwen
We gaan een origami doosje maken. Origami staat voor Japanse vouwkunst. Dit doosje is
leuk om kleine dingen in te bewaren of om te gebruiken als cadeau-verpakking.

Smikkelen van sushi
Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je
altijd eet? Kom dan vanmiddag met ons sushi maken! We maken deze gezonde Japanse
hapjes met zeewierbladen en vis.
Ninja varia
Ninja waren Japanse krijgers. Ze waren gespecialiseerd in spionage De vaardigheid van de
ninja wordt ninjutsu genoemd. We maken ninja's van knutselmaterialen. Ze zien er cool uit
en het leuke is ook dat je er nog mee kunt spelen als ze klaar zijn.
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