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Klaar voor de start!
Welkom allemaal! Na 6 weken zomervakantie staan we aan de start van een
nieuw schooljaar. Wij zijn zo benieuwd naar alle vakantie verhalen. Waar zijn
jullie heen geweest op vakantie? Wat hebben jullie allemaal beleefd? We
delen vakantie verhalen met elkaar. Op het gebied van eten/drinken,
sport/spel, media, hebben we een leuk programma bedacht.

Week 36
5 t/m 8 sept

Kei-lekkere kindercocktail
Normaal gesproken zijn cocktails voor volwassenen.. Maar deze
niet! Wij maken deze drankjes met ingrediënten zoals cranberry-
en granaatappelsap.

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van
deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast maakt 'ie
bovendien ook nog prachtige geluidjes.

Eilandbal
Gooi, raak en stuur iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf
het eiland kan jij ook geraakt worden.

Week 37
12 t/m 15 sept

Fotolijstjes van schelpen
Maak deze gezellige fotolijstjes en versier ze met schelpen voor
een zomers gevoel in je huis! Neem een foto mee en ga aan de
slag!

Outdoor foto challenge: summer edition
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle
onderdelen die op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze!

Zonnige fotohouder
Deze fotohouder straalt als de zon. Nu word je nóg vrolijker van
het kijken naar je foto's! Klem jouw favoriete foto's op iedere
straal van de zon.

Week 38
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19 t/m 22 sept
Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en
mandarijn hebben we nodig voor dit tropische hapje.

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!

Flipper run!
Haal snel de zwemvliezen en duikbril uit de kast. We gaan er dit
keer niet mee zwemmen. Het wordt rennen geblazen!

Week 39
26 t/m 29 sept

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

Strandbal 'parachute' spelen
Een actief spelletje! We proberen samen de strandbal zo hoog of
zo vaak mogelijk te laten stuiteren op de handdoek.

Wat schat je? Zon, zout en zand
Schat eens hoeveel ijsjes je per jaar eet? Of hoeveel zomerdagen
er in een jaar zitten? Schat er op los bij dit spel!

 


