
IKC Knotwilg

Happ� i� �'� hangma� wee� 1: Hawaï
Hallo allemaal,

Deze vakantie gaan we happy beginnen met het thema Hawaii! Hawaii is een eiland in
de Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten. Hawaii staat natuurlijk
voor vakantie, kokosnoten, heerlijke fruithapjes en strand!

We wanen ons met de activiteiten van deze week even een weekje op vakantie.

Palmbomen maken, watermeloenpizza's eten, proefjes met de zon en echte Hawaii
Games: we gaan het deze week allemaal meemaken!

Groetjes,

De leidsters van de Knotwilg.

Anneke, Shirley, Annelies en Debby

Maandag 19 juli
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers
knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken en voor de dames
is het misschien zelfs wel leuk om nog een nagellakje aan
te brengen op de teennagels?
Modderlava
Gewone modder wordt magische modder met behulp van
een beetje zuiveringszout en azijn. Wow dit is een coole
ervaring, dit moet je echt meemaken!
Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we
Hawaïschuitjes!

Op vakantie
Wat staat er op deze vakantiefoto? Wat zit er in je koffer? En
hoe zou jij de vakantie uitbeelden in levendige plaatjes?
Hier kom je tijdens deze dramales achter.

Dinsdag 20 juli
Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje
van watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar
eens.
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Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja
heel wat maffe spelletjes staan er op het programma. Twee
teams strijden tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste
punten?

Woensdag 21 juli
Ananastosti
Altijd een succes, zo'n lekkere tosti. Deze is met ananas, dat
wordt smullen!

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken
van deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast
maakt 'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.
Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen?
Doe mee met dit fruitspel!

Stempelen met bloemen
Stempelen met bloemen, gras, onkruid....alles wat er in de
natuur te vinden is kun je gebruiken voor het maken van
een natuurlijk stempelschilderij.

Donderdag 22 juli
Bounty's maken
Je kent ze wel.. Die heerlijke repen met chocolade en kokos.
Bounty's! Oeh, dat is lekker....Wij gaan zelf bounty's maken.
Nóg veel lekkerder dus! Als ze eenmaal klaar zijn kun je er
vast niet vanaf blijven en zijn ze zo op. Doe je ook gezellig
mee?
Blij dat ik schuif (Gaat alleen door bij goed weer)
Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden.
Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!

Hawaii Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in
Hawaii. Deze werden uitgesneden in hout of steen en in de
vorm van figuren uit de Hawaiiaanse godenwereld. Wij
gaan ze maken van karton!
Lego vulkaan bouwen (Gaat alleen door als we niet
kunnen buikschuiven)
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting
alleen maar leuk is om naar te kijken!

 

19 juli
t/m

23 juli



IKC Knotwilg

Vrijdag 23 juli
Slipper sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken sandwiches in de vorm van een slipper.
Heerlijke snacks en nog gezond ook.

Zonnekracht schilderij
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren maken! Met behulp van verf, water én de zon
maken wij de mooiste kunstwerken!

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer gedragen als
lichaamsversiering. Onder inwoners van Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen bij
officiële ceremonies maar wij gebruiken 'm gewoon om te vieren dat we vakantie hebben!
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