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We gaan er weer voor.....!!!
School gaat weer van start en wij houden de zomer nog eventjes vast door
na te genieten! We zijn benieuwd naar alle verhalen van de kinderen.

Week van 5 t/m 9 september
Zomerse zonneklep
Heb jij ook weleens last van de felle zon? Maak dan deze zomerse
zonneklep en je kunt weer lekker spelen!

Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze combinatie een
verrassend lekker ijscakeje!

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal.
Houd jij het meeste water over aan het einde?

Week van 12 t/m 16 september
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!

Gezonde bananensplit
We kennen hem allemaal wel: de bananensplit. IJs met banaan en
een dikke laag chocoladesaus toch? Nou, deze variant is even anders.
Stukken gezonder en ook heel lekker!

Ultimate frisbee
Ultimate frisbee! Dat klinkt interessant! Doe je mee? Dit spel lijkt qua
regels op voetbal, maar nu speel je met een frisbee i.p.v. een voetbal
en er is geen keeper.
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Week van 19 t/m 23 september
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!

Gezonde slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en
veel gezonder dan de variant van de ijssalon of de kermis. Maak de
drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en
lekker drankje.

Waterballonnen varia
We spelen verschillende spellen met waterballonnen. Want er is zo
veel mogelijk met dit leuke materiaal!

Week van 26 t/m 30 september
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers
knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken. Wat voor kleur slippers
kies jij?

Slipper sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken sandwiches in de vorm
van een slipper. Heerlijke snacks en nog gezond ook.

Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel
verschillende manieren spelen. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies uit en
spelen maar!

 


