
Week 5: Kamelenkaravaan
13 tot en met 17 augustus

Hallo allemaal,
Wist je dat er in de woestijn ook mensen wonen? We noemen ze wel
nomaden of bedoeïen. 
 Tijdens onze modeshow maken we onze eigen nomadenkleding om
goed tegen de zon bestand te zijn. Ook doen we proefje met water.
Want ook dat is erg belangrijk om te overleven! Natuurlijk vergeten
we de kamelen niet en spelen we heuse kamelenraces! 
Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 13 augustus

Woestijnlandschap met sponzen
Maak je eigen woestijnlandschap met behulp van
verf en sponzen! Een piramide of palmboom van
spons?  Maak het zelf!

Bij deze activiteit hoort nog een bijlage. Deze
wordt zo snel mogelijk bijgevoegd. 

Blotevoetenpad
We maken een tocht door de woestijn met onze
blote voeten. Het is erg leuk èn met je voeten voel
je dingen anders dan met je handen. Leerzaam!

Dinsdag 14 augustus

 Nomaden eet party
We houden een eet en drink party net als de
nomaden. Die leven in de woestijn en hebben hun
eigen eetgewoontes. Lekker én leuk!

Lopend water
Als nomaden lopen moeten ze natuurlijk ook water
meenemen. Wij doen een proefje waarbij het water
zelf loopt!

Woensdag 15 augustus

Maak je eigen sandalen
Ontwerp je eigen nomadensandalen. Daarmee kun
je de woestijn doortrekken!

Bedoeïenenkamp
Bedoeïenen zijn de nomaden van de woestijn. Het
zijn mensen zonder huis, zij wonen in tenten. Wij
gaan vandaag  onze eigen tenten maken.

Donderdag 16 augustus

Muziekinstrumenten maken
Wat is het gezellig om muziek te hebben in de
woestijn. Maak je eigen instrument om vrolijke
deuntjes in de tent te laten horen!

Kamelen en dromedarissen
In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen
tegenover elkaar. Wie zal de winnaar zijn?

Vrijdag 17 augustus

 Nomaden modeshow
We maken kleren die normaal gesproken de
nomaden aanhebben. Dat is een volk in de
woestijn, wij laten zien dat hun kleren best cool
zijn!

Kamelenbord
Geen ganzen maar een kamelenbord! Het bekende
spel in woestijnvariant: rust uit op de oase maar
pas op voor de piramide!

Bij deze activiteit hoort nog een bijlage. Deze
wordt zo snel mogelijk bijgevoegd. 


