Bekijk de webversie

Week 3
Maandag 5 augustus
Vandaag doen we alles buiten bij de Wensput! Weet je waarom? We gaan kamperen. We
maken onze eigen tent waar we "a a Camping" kunnen eten.
In de middag maken we met Edith in het Wild een echt kampvuur waar we misschien
iets lekkers op kunnen roosteren.

Dinsdag 6 augustus
Vandaag gaan wij naar het Museon! Wat zullen we daar
allemaal ontdekken?
We spelen vandaag ook het spel "tekendictee". Kan jij een
tekening goed omschrijven zodat de andere kinderen dit na
kunnen tekenen?

Woensdag 7 augustus
Vind je het fijn om op blote voeten te lopen? We gaan namelijk zelf een blotevoetenpad maken.
In de middag maken we een heerlijke smoothie.

Donderdag 8 augustus
Gewapend met papier en potlood gaan wij naar het wilde
bos. We gaan daar goed luisteren en tekenen wat wij horen.
Weet je eigenlijk hoe een duif klinkt?

Vrijdag 9 augustus
Wist je dat je hele leuke dingen kan maken van spullen die je in de natuur vindt? Wij gaan dit
ook proberen. We gaan spullen zoeken bij de Wensput in de tuin.
We spelen ook het spel Ratten en Raven. Ben jij een Rat of een Raaf?

Week 4
Maandag 12 augustus
Vandaag zijn we echte artiesten. Want we gaan een
voorstelling maken van een dierenverhaal. Het wordt een
schimmenspel met echte geluidseffecten! We volgen het
verhaal van een prentenboek.
Buiten spelen we het spel "geef de verkleedzak door". Ken jij
het al? Dat wordt lachen!

Dinsdag 13 augustus
We gaan ons eigen brouwsel maken. Dat wordt smullen van onze zelfgemaakte "drakensoep".
Na zoveel vitamine wordt het tijd voor de waaghalzen om mee te doen aan een eng
oerwoudspel. Spannend!

Woensdag 14 augustus
Vandaag gaan we er weer op uit. In de natuurspeeltuin is van
alles te beleven. Niet in het water vallen!
Als je goed kijkt zie je van alles in het water zwemmen.
Heb jij een inktvis gezien in het water? Zo niet, niet getreurd.
Als we weer terug op de Wensput zijn maken we een inktvis
met acht armen!

Donderdag 15 augustus
Heb jij weleens gehoord van KrokodillenTranen? Nou vandaag gaan we ze maken. Misschien
zijn het echt de tranen van een krokodil of zijn het aanstelleritus tranen? Ik denk dat we het
antwoord vandaag wel te weten komen.
Buiten gaan we de krokodillen voeren. Pas op! Niet te dichtbij komen.

Vrijdag 16 augustus
Hoe lang ben jij in je eentje? Kunnen we een lange sliert
vormen met elkaar? We doen het spel "samen zijn we een
slang"! We blijven in het slangen thema want we gaan een
draaiende slang knutselen. En als het droog is gaan we ook
nog naar de speeltuin!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u m.klaverveld@triaskinderopvangbv.nl toe aan uw adresboek.

