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Happy in mijn hangmat! Hawaii

Maandag 25 juli
Hawaï bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer
gedragen als lichaamsversiering. Wij gebruiken 'm gewoon om te
vieren dat we vakantie hebben!

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat
maffe spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden
tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste punten?

Dinsdag 26 juli
Eilandtikkertje
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we
eilandtikkertje!

Ananastosti
Altijd een succes, zo'n lekkere tosti. Deze is met ananas, dat wordt
smullen!

Woensdag 27 juli
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Dierense Speeltuin. We gaan
lekker ravotten in de speeltuin! Neem je extra kleren mee? :) Op locatie
Brede School Noord (Didam) gaan we met Jan Klaassen mee in een reis vol
fantasie in het Land van Jan Klaassen.

Donderdag 28 juli
Lavalamp
Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie. Niets
geen stekker in het stopcontact, maar gewoon eens kijken wat er
gebeurt. Leuk proefje!

Buikschuiven
Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden. Schuif je
mee? Neem je zwemkleren mee!
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Vrijdag 29 juli
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Dierense Speeltuin. We gaan
lekker ravotten in de speeltuin! Neem je extra kleren mee? :) Op locatie
Brede School Noord (Didam) gaan we naar het Peeskes Bos. Ga je mee op
Oerrrrrr avontuur!
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Happy in mijn hangmat! Pirates of
the caribbean!

Maandag 1 augustus
Piraten natuurtocht
We gaan de natuur in om te kijken wat voor schatten we daar allemaal
kunnen vinden! Zullen we echte piratenschatten vinden?

Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Dinsdag 2 augustus
Blote voetenpad
Heerlijk met je blote voeten ervaren hoe zand, water en stenen onder je
voeten voelen. Doe je mee?

Zeeslag
Een boot besturen terwijl je niets ziet, spannend! Wees een team, schiet de
kogels op de juiste boot en win dit grappige spel!

Woensdag 3 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan we op locatie Daalhuizen (Velp) naar Museonder. Heb je ooit al
eens letterlijk een kijkje onder de grond genomen? In het Museonder in het
bos kan je door het ondergrondse museum een kijkje nemen van wat er
allemaal onder het aardoppervlak leeft en vroeger geleefd heeft. Heb jij zin
in een dag vol plezier en vrolijkheid? Op locatie Brede School Noord (Didam)
gaan we met z’n allen naar Monkey Town.

Donderdag 4 augustus
Piratenzwaard
Je eigen zwaard om vijanden mee te verslaan. Leuk om zelf te maken
van karton en te schilderen in je favoriete stoere kleur. Maak er
eentje bij ons!
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Expeditie Robinson
Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het
gebruik van zintuigen. Alleen de personen die alle eigenschappen
bezitten kunnen de proeven tot een goed einde brengen.

Vrijdag 5 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan we op locatie Daalhuizen (Velp) naar Museonder. Heb je ooit al
eens letterlijk een kijkje onder de grond genomen? In het Museonder in het
bos kan je door het ondergrondse museum een kijkje nemen van wat er
allemaal onder het aardoppervlak leeft en vroeger geleefd heeft. Met locatie
Brede School Noord (Didam) gaan we gezellig naar de film. Welke film is nog
een verrassing!
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Happy in mijn hangmat! Flora en
Fauna!

Maandag 8 augustus
Transformatie vlinders
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet een
vlinder komen met prachtige kleuren!

Bananenchips
Van een banaan lekkere chips maken dat kan. Het duurt wel eventjes
maar daarna: lekker smullen van je zelfgemaakte gezonde
bananenchips!

Dinsdag 9 augustus
Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog wel
moet vinden...

Zonnevangers
Maak een vrolijk gekleurde zonnevanger die een echte blikvanger zal
zijn voor je raam!

Woensdag 10 augustus
Uitstapje!
We gaan bij locatie Daalhuizen (Velp) terug in de tijd met een bezoekje aan
het Nederlands Openlucht Museum. We gaan zien wat er vroeger allemaal
was! Op locatie Brede School Noord (Didam) gaan we geheel in thema van
deze weer de Flora en Fauna ontdekken in Beek in het Peeskes Bos.

Donderdag 11 augustus
Flamingo's
Wij kennen allemaal verschillende manieren om een flamingo te
knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?

Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en
gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!
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Vrijdag 12 augustus
Uitstapje!
We gaan bij locatie Daalhuizen (Velp) terug in de tijd met een bezoekje aan
het Nederlands Openlucht Museum. We gaan zien wat er vroeger allemaal
was! Vandaag gaan we met locatie Brede School Noord de Flora en Fauna op
de Kinderboerderij in Zevenaar ontdekken!
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Happy in mijn hangmat!
Waterwereld!

Maandag 15 augustus
Zeemeerminnen
Duik in de diepe zee en maak van een houten lepel een magische
zeemeermin.

Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de
tegenstander? Je moet scoren met een natte spons. Lukt je dat?

Dinsdag 16 augustus
Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot
dartbord op de grond!

Kleurrijk water
Ken jij alle kleuren van de regenboog? Leg een strook crêpepapier in
een potje met water en kijk wat er gebeurt. Dat ziet er mooi uit!

Woensdag 17 augustus
Uitstapje!
Vandaag komen er op locatie Daalhuizen (Velp) allemaal reptielen langs
tijdens een Reptielenworkshop. Hoe cool is dat! Met de locatie Brede School
Noord (Didam) gaan we vandaag naar de film, ga jij ook mee?

Donderdag 18 augustus
Kwallen kakofonie
Een kakofonie van kwallen.. De keuze is reuze!

Land, lucht, water
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de lucht
en het water? Dan is dit spel ideaal voor jou!

Vrijdag 19 augustus
Uitstapje!
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Vandaag komen er op locatie Daalhuizen (Velp) allemaal reptielen langs
tijdens een Reptielenworkshop. Hoe cool is dat! Op Locatie Brede School
Noord (Didam) verzamelen we om met z’n allen naar de Dierense Speeltuin
te gaan en lekker te spelen.
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Happy in mijn hangmat! Ravotten
en Relaxen!

Maandag 22 augustus
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe
het in de lucht kan vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic,
of van papier.

Kwalleballen
Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen
tonen. Wie krijgt de kwallebal als eerste in de waterbak?

Dinsdag 23 augustus
Bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe
minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Woensdag 24 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan de kinderen met de locatie Daalhuizen (Velp) naar Kasteel
Doorwerth. Een kasteel bezoeken én een ontzettend leuke speurtocht doen!
Met locatie Brede School Noord (Didam) gaan we naar de Kinderboerderij in
Zevenaar alle dieren bezoeken.

Donderdag 25 augustus
Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes
over? Wij willen ze overal heen slepen en lekkere hangplekken
bouwen. Lever het maar bij ons in, dan kunnen wij er lekker mee
spelen.
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Cool kiss smoothie
Een heerlijk verfrissende smoothie maken van watermeloen? Wij
gaan dat doen!!

Vrijdag 26 augustus
Uitstapje!
Vandaag gaan de kinderen met de locatie Daalhuizen (Velp) naar Kasteel
Doorwerth. Een kasteel bezoeken én een ontzettend leuke speurtocht doen!
Ga jij liever mee ravotten in Apendorp? We gaan met locatie Brede School
Noord (Didam) naar Monkey Town.
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Happy in mijn hangmat! Cocktails
en Kokosnoten!

Maandag 29 augustus
Hey Macarena!
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was. Dit
gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans dan lekker met ons
mee!

De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken. Wij
mogen meehelpen en speuren naar alle fruitbewoners. Zullen we
ze vinden?

Dinsdag 30 augustus
Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere verfrissing
nodig, zoals deze heerlijke watermeloen kokosmilkshake die we
vandaag gaan maken!

Gesmolten kralen armbandjes
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal. We laten ze
in de oven smelten tot ze meer op platte pailletten lijken. Daarna
maken we er leuke armbandjes van.

Woensdag 31 augustus
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Spelerij/Uitvinderij in Dieren.
Hier gaan we hele coole dingen maken, maar ook nog even lekker spelen.
Vandaag gaan we met locatie Brede School Noord (Didam) lekker spelen in
de Speeltuin in Dieren.

Donderdag 1 september
Ananaslichtjes
Heb jij thuis lege glazen potten met deksels? Neem ze mee. Alle
soorten kunnen we gebruiken want we maken er een lampje van dat
er uit ziet als een ananas!
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Zoek de gouden kokosnoot
Er is een Gouden Kokosnoot verstopt. Het team dat deze
kokosnoot als eerste weet te vinden wacht natuurlijk eeuwige
roem en misschien ook nog wel een gouden prijs....?

Vrijdag 2 september
Uitstapje!
Op locatie Daalhuizen (Velp) gaan we naar de Spelerij/Uitvinderij in Dieren.
Hier gaan we hele coole dingen maken, maar ook nog even lekker spelen. Op
locatie Brede School Noord (Didam) sluiten we de vakantie af met een
feestje, want we gaan naar het Land van Jan Klaassen!

 


