
Week 3: Piramides en sfinxen
30 juli tot en met 03 augustus

Hallo allemaal,

Jullie weten vast wel dat piramides van zand worden gemaakt. Niet
gek dus om te bedenken dat die vroeger heel veel gebouwd werden
in Egypte! Zo kon al het zand uit de woestijn goed gebruikt worden.
Maar weet je dat je die ook van bijvoorbeeld suikerklontjes kunt
maken? Of eentje met een banaan zodat je hem kunt eten? 

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 30 juli

Piramide van suikerklontjes
Wanneer je suikerklontjes gebruikt als bouwstenen
kun je de mooiste creaties maken. Lukt het jou om
een piramide te maken? Bestrooi daarna je
bouwwerk met zand en het is een echte piramide!

Egyptische bruiloft
Cleopatra en Nena willen allebei Farao worden en
daar hebben ze jullie hulp voor nodig! Strijd je
mee?

Dinsdag 31 juli

Egyptische gouden armbanden
Goud speelde een belangrijke rol in het oude
Egypte. Voor de goudsmeden, voor de economie,
voor grafrovers, maar vooral voor faraos. Wij
maken vandaag zelf gouden armbanden. Bijna niet
van echt te onderscheiden als je een beetje je best
doet.

 Mummie hotdogs
Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te
verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kom ze
maken en opeten vandaag!

Woensdag 1 augustus

Sfinx-achtige pizza maken
Houd jij van pizza? En van sfinxen? Die twee
combineren we vandaag bij het maken van pizza
sfinxen!

 Natuursculptuur maken
Net als de Egyptenaren gebruiken we klei en doen
het in de oven, wij maken er een afdruk van de
natuur van. 

Donderdag 2 augustus

Ezelinnenmelk
Cleopatra is beroemd om haar ezelinnenmelk. Het
was haar beautygeheim. Vandaag maken wij het in
de vorm van een heerlijk toetje.

 Kinetic zand maken
Tijdens deze activiteit ga je zelf kinetic sand
maken. Het blijft niet plakken, maak jij een
piramide? Of een sfinx?

Vrijdag 3 augustus

Farao  ketting
We gaan een ketting maken  in felle kleuren en
kraaltjes net als de Farao vroeger droeg.
Schitterend om te zien en leuk om te maken. 

Komkommer mummies
We maken geen oude, stoffige mummies maar
gezonde, eetbare mummies! Dat wordt smikkelen
van deze ingewikkelde hapjes!


