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Nieuw programma

Maandag 13 juni
Pizza

mini pizza
We gaan onze eigen pizza maken... mmmm

Donderdag 16 juni
Mini pizza

We gaan onze eigen pizza maken ...mmmmm
We maken een pizza van een pita! Lekker als maaltijd, snack of als
hapje op een feestje!

Maandag 20 juni
Schilderen met water
De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een
emmer met water en een kwast en schilderen maar!

Dinsdag 21 juni
Schaduw tekenen
Wanneer je schaduw in je tuin ziet kun je er iets creatiefs mee gaan
doen. Want weet je wat wij van plan zijn? We nemen ons speelgoed
mee naar buiten en potloden en tekenpapier. We zetten ons
speelgoed zo neer dat er een schaduw ontstaat op ons papier. Dit
tekenen we na!

Donderdag 23 juni
Schilderen met water
De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een emmer
met water en een kwast en schilderen maar!

Maandag 27 juni
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Volg de circusdirecteur
Er is één circusdirecteur en alle clowns doen hem na. Maar dan staat
hij opeens stil: alle clowns mogen niet meer bewegen! Een leuk spel
dus!

Dinsdag 28 juni
Maak een zonnewijzer
Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen hoe laat
het is als we buiten aan het spelen zijn? We gaan onze eigen
zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd bijhouden!

Donderdag 30 juni
Maak je eigen rap!
Ronnie Flex, Kraantje Pappie, Snelle, Diggy Dex allemaal bekende
Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in Amerika, maar is in
Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Maandag 4 juli
Boeven vangen
Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis
moet zien te stelen. Maar pas op voor de politieagenten, want die
zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld in de kluis
blijft!

Dinsdag 5 juli
Vliegende waterraketten
Raketten worden zover mogelijk de ruimte in geschoten. Vandaag
kijken we hoe hoog onze raket de lucht in vliegt.

Donderdag 7 juli
Clowns cupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Vervolgens maken
we er clowns van. Te grappig om op te eten?

Maandag 11 juli
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Maak je eigen rap!
Ronnie Flex, Kraantje Pappie, Snelle, Diggy Dex allemaal bekende
Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in Amerika, maar is in
Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Dinsdag 12 juli
Clowns cupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Vervolgens maken
we er clowns van. Te grappig om op te eten?

Donderdag 14 juli
Vliegende waterraketten
Raketten worden zover mogelijk de ruimte in geschoten. Vandaag kijken we hoe hoog onze raket de
lucht in vliegt.

Maandag 18 juli
Super soaker bal
Een waterpistool bij een balspel? Tijdens super soaker bal kun je niet zonder. Welk team wint deze
waterige wedstrijd?

Dinsdag 19 juli
Wat zit er in mijn rugzak?
Waar je geweest bent, wat je gedaan hebt, wat je gezien hebt? Ontdek door de rugzak elkaars
vakantieverhalen. Neem jij zelf ook een gevulde rugzak mee? Vraag ons maar even wat precies de
bedoeling is en dan leggen wij het aan je uit!

Donderdag 21 juli
Yeah.... vakantie...

We sluiten het jaar af met een zomers hapje en drankje... { onder voorbehoud }

 


