
Frank en Vrij Prins Floris

Gaa� me� di� liaa�: he� regenwou�
Hallo allemaal,

Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de jungle. Jullie hebben wel kunnen
zien hoe mooi en bijzonder de jungle eigenlijk is.

Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel planten, dieren
en mensen erg afhankelijk van de jungles. Deze week gaan we nog meer leren of deze
bijzondere regenwouden.

Groetjes

de meiden van de bso

Maandag 3 augustus
Fruitsalade bingo
Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb jij op je
bingo-kaartje staan? Heb je valse bingo… dan moet je echt
een liedje zingen.
Wilde kruidenboter
We gaan met verschillende kruiden onze eigen kruidenboter
proberen te maken.

Schaduwkunst
In een spel met licht en schaduw gaan we proberen
bijzondere tekeningen te maken.

Dinsdag 4 augustus
Mini-jungle in een potje
Wauw, dit is cool! We maken een mini-jungle-terrarium!
Oftewel; een mini jungle met (nep)plantjes in een glazen
potje. Welke dieren leven er in jouw jungle?
Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met
verschillende soorten fruit snijden! Daarna drinken we ons
zelfgemaakte sapje.
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen!
Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Donderdag 6 augustus
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Woudreus
In de jungle heb je veel verschillende bomen. Deze bomen
zijn hartstikke belangrijk voor onze planeet. Maak een eigen
'woudreus' van fruit en eet het lekker op!
Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een
leeuw die gromt? Word ranger en ga op het geluid af, zodat
je de dieren kunt spotten.
Mini moeras
Wat cool! Een eigen mini moeras. Kun jij de krokodil of de
slang in het moeras vinden?

 

27 juli
t/m

31 juli


