
De Boerderij

Rei� o� d� werel�: Wee� 5 Noor� -
Amerik�
Hi boys and girls!

Als we het hebben over Amerika dan bedoelen we meestal de Verenigde Staten. Een
enorm land dat we kennen van TV, of misschien ben je er ooit zelf wel eens geweest?
Het land van het Vrijheidsbeeld, sporten als basketbal en baseball, hamburgers, Walt
Disney, Hollywood en zoveel meer....

Vroeger was dit het land van de Indianen, cowboys en leven op de uitgestrekte
vlaktes.

Geniet van deze week, bomvol met activiteiten die allemaal met de Verenigde Staten
te maken hebben!

Groetjes van Lisa, Laura, Ipie en Petra

Maandag
Disney Dag

Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast
al heel wat gezien in je leven want wie kent niet de
prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel
meer. Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden
te vinden.
Nemo en vriendjes
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het
clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje. Gebruik
kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig
papieren bordje een mooie tropische vis.
Mickey Mouse sleutelhanger
We gaan een keigave Mickey Mouse sleutelhanger maken
van stof!
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Dinsdag
Hollywood Day

Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of
Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je op de muur van de
BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!
TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie.
Je kunt sterren verdienen. Het team met de meeste sterren
verdient een plaats op de Wall of Fame!
Everybody dance now!
Altijd al eens choreograaf willen worden? Weet je wat dat
is? Dat is iemand die de dansjes bedenkt voor beroemde
artiesten. Leer de choreografie van de dans die wij bedacht
hebben en bedenk er zelf nog een deel bij. Zo komen we
samen tot een complete dans. Dans mee!

Woensdag
Indianen Dag

Pijl en boog
We gaan onze eigen uitrusting maken: een pijl en boog! We
maken dit van kromme takken of van een PVC-leiding.
Welke maak jij?
Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je
heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen.
Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat we
allemaal kunnen ontdekken!
Eetbare tipi
Het begint met een ijshoorntje, gesmolten chocolade en wat
zoute stokjes. Hoe maak je er een tipi van? Niet zo moeilijk
hoor. We laten het je zien.

Donderdag
Wilde Westen: Cowboys en Cowgirls dag!

Gelukshanger hoefijzer
Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier… In het Wilde
Westen kan iedereen wel wat extra geluk gebruiken! Deze
hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig versierd
met (indianen)veren, kralen en knopen!
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Paard met keukenrol
Keukenrollen gevraagd! Als we allemaal naar huis willen galopperen op ons eigen paard dan
kunnen we lege keukenrollen goed gebruiken. Ook stukken karton van een lege doos
bijvoorbeeld mogen worden ingeleverd. We gaan paarden maken!
Gezonde slush puppies
Een koud en verfrissend drankje om de cowboy dag mee af te sluiten.

Vrijdag
Mexico!

Mexicaanse tortilla's
Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het bijna dagelijks. Het is een soort
ongezuurde pannenkoek, gemaakt van maïs- of tarwemeel. We vullen 'm met heerlijke en
gezonde ingrediënten!
Piñata project
Een piñata is een felgekleurd figuur van papier-maché. Piñata's worden in Mexico gebruikt
met kerst en kinderverjaardagen. Het is veel werk om er eentje te maken, want we moeten de
piñata laten drogen....We hebben dus best even wat werk te doen! Maar het resultaat is
super tof.
Pequeño sombrero
Een sombrero is een Mexicaanse hoed met een brede rand die beschermt tegen de zon.
Sombra betekent namelijk schaduw. Als je deze hoed bij ons maakt ben je goed beschermd!

Voor warme dagen!
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outfit aan
die nat mag worden en doe mee!

Vliegende waterraketten
In Amerika heeft een tijdje terug het bedrijf SpaceX samen met NASA een raket de ruimte in
geschoten. Misschien heb je hier wel van gehoord. Vandaag gaan we zelf een raket maken
en lanceren!
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