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Zomer
Half mei tot eind juli hebben wij het thema zomer. Lekker veel naar buiten
met het mooie weer, verschillende spellen buiten spelen, op de kleedjes
picknicken en leuke zomerse kookactiviteiten en zomerse knutsels.

Zomerse lantaarn
Vakantie! Lange zomeravonden, nog even een ijsje eten in de tuin of
gezellige barbecuen… En als het langzaam donker wordt steken we
sfeervolle lichtjes aan. De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze
zomerlantaarn!

Zon-zee-zand schilderij
Doe jij mee? We maken de zee! Met verschillende materialen gaan we
een strandschilderij maken.

Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere
zomeravond?! Wij maken ons eigen kampvuur, om lekker op te
smikkelen: heerlijk!

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten
gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is lekker
voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Ponche de Frutas
Deze Mexicaanse fruitpunch is heerlijk rijk van smaak en exotisch,
terwijl de ingrediënten eenvoudig zijn. Een lekker feestelijk drankje
voor een zomerse dag.

IJsjes van wattenschijfjes
Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar niet.. Ze zijn
namelijk niet eetbaar maar wel erg feestelijk!

Tingelingeling, daar is de ijscoman!
We spelen allemaal kringspelletjes die iets te maken hebben met ijs.
Speel je mee?

Kampeer knip- en kleurplaat
Dit is geen normale kleurplaat maar een knip-kleurplaat. We knippen
en kleuren en maken zo onze eigen camping.
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Komkommerhapjes
Komkommer is een hele veelzijdige groente, we maken er lekkere
komkommerhapjes. Welke vind jij het lekkerst?

Diverse dierentikkertjes
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel
verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke varianten
van! Deze keer spelen we tikspellen met een dierenthema. Wat lijkt
jou een leuk spel? Kies maar uit en spelen maar!

 


