Bekijk de webversie

Week 5
Maandag 19 augustus
Vandaag maken we een overheerlijke giraffeshake. De kleuren geel en bruin komen er in voor,
vandaar de naam. Verder doen we het dierengeluidenspel "de nachtwacht".

Dinsdag 20 augustus
We gaan kleine beestjes zoeken. Onder het vergrootglas zien
we goed hoe ze eruit zien. We gaan ze natekenen, maar heel
groot.

Woensdag 21 augusutus
We gaan op spokenjacht in de wensput. Als we al de spoken hebben gevonden gaan we even
op adem komen met wat lekkers. Neem een zaklamp mee!
Buiten doen we de driebenenrace.

Donderdag 22 augustus
.Vandaag gaan we naar het tuinhuisje van juf Rhea genaamd
"Perfecto".
We gaan picknicken en een speurtocht lopen.

Vrijdag 23 augustus
Met steentjes, wol en lijm maken we een mooi Dino ei. Na een paar weken drogen is het pas
klaar. Verder gaan we een speeltuin bezoeken waar we nog nooit zijn geweest.

Week 6
Maandag 26 augustus
We doen het dobbelspel: Welk dier woont hier.
We maken vanmiddag onze eigen dierenbroodjes.

Dinsdag 27 augustus
Wie is er bang voor het sokkenmonster? Of is jouw monster gewoon lief. Heb je nog een grote
sok? Neem deze dan mee.
Buiten spelen we het spel " Monsterpakkertje".

Woensdag 28 augustus
Grassen zijn er in verschillende kleuren. We gaan vandaag
een kunstwerk weven met gras en lapjes stof. We gaan kijken
of we nog een leuke speeltuin kunnen vinden.

Donderdag 29 augustus
We gaan vandaag het levend dieren ganzenbordspel doen. Wie komt als eerste over de finish?
In onze luxe keuken maken we wilde wraps. Zo lekker en gezond.

Vrijdag 30 augustus
Buiten spelen we het spel "de piratenschat". We knutselen
een piranha die een visje vangt. De vakantie is weer voorbij.
Veel plezier op school in je nieuwe groep.
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