Zomervakantie 2020
Tussen Thuis op reis
Week 1 India
Maandag 13 juli: We gaan vandaag een mooi kunstwerk mozaïeken, ook gaan we bedenken wat er
allemaal bij India hoort en hier een mooie poster van maken.
Dinsdag 14 juli: We gaan vandaag mooie stoepkrijt mandala’s maken en er komt een yoga juf om ons
een kinderyoga les te geven. Doen jullie makkelijke kleding aan of neem je het mee?
Woensdag 15 juli: we gaan een mooie gekleurde bollywood waxinelicht houder maken. Ook maken
we lekkere naan broodjes en die gaan we lekker versieren en opeten.
Donderdag 16 juli: we versieren vandaag onze eigen eierkoek als een mandala en we gaan mooie
t-shirts maken met tie diy.
Vrijdag 17 juli: we knutselen vandaag een schriftje waarin we daarna al onze avonturen kunnen
schrijven of tekenen. Ook gaan we vandaag spelletjes spelen. Heb je thuis een leuk spel? Neem hem
gerust mee en daag ons uit.
Week 2 USA
Maandag 20 juli: We spelen vandaag levend ganzen bord en daarin reizen we door heel Amerika.
Ook knutselen we vandaag een totempaal.
Dinsdag 21 juli: Superhelden dag, we spelen vandaag superhelden bingo en we gaan onszelf
omtoveren tot een superheld met masker en cape.
Woensdag 22 juli: we maken vandaag Mac Donalds cakefrietjes. En we gaan lekker picknicken en
spelen in het park.
Donderdag 23 juli: We toveren ons plein vandaag om in een (gezonde) Mac Drive, we maken onze
eigen milkshake en knutselen een happy meal.
Vrijdag 24 juli: Movie Dag, we toveren ons lokaal om tot een bioscoop en maken onze eigen
popcorn. Heb jij al een kaartje? Ook knutselen we een paard, net zoals de cowboys dat hadden.
Week 3 Peru
Maandag 27 juni: We vieren vandaag een zuid Amerikaans feestje, met een echte pinata. We gaan
ook een oude zonnewijzer knutselen.
Dinsdag 28 juli: We maken vandaag een Nazca lijnen kunstwerk net zoals de inca’s vroeger deden.
Ook hebben we fun animals op het plein, hier kunnen we lekker mee spelen en op rijden.
Woensdag 29 juli: hoeveel speeltuinen zijn er in Elden? We gaan het vandaag onderzoeken tijdens
onze speeltuinen speurtocht. En we gaan een mooie dromenvanger knutselen.
Donderdag 30 juli: Gooi de heupen los, vandaag hebben we dans/zumba les. Wist je dat het in Peru
ook heel koud kan zijn? We gaan op iceblok treasure hunting.
Vrijdag 31 juli: vandaag knutselen we mooie gelukspoppetjes
Week 4 Zuid Afrika
Maandag 3 augustus: We gaan vandaag op safari door Elden. Welke dieren komen we hier allemaal
tegen? Ook kunnen jullie vandaag tekenen in het zand op een zandtafel
Dinsdag 4 augustus: Vandaag gaan we hutten bouwen, we knutselen onze eigen schild
Woensdag 5 augustus: hopelijk is het lekker weer, we gaan lekker met water spelen, Ook knutselen
we een grasmannetje.

Donderdag 6 augustus: daar zit muziek in, we gaan trommels knutselen en uitvinden waar we
allemaal op kunnen trommelen. We maken ook lekkere eetbare giraffen.
Vrijdag 7 augustus: We gaan Afrikaanse sieraden maken vandaag, we spelen ook safari bingo
Week 5 Australie
Maandag 10 augustus: we knutselen vandaag een regenmaker. Ook hebben we vandaag fun animals
op het plein waar we op kunnen rijden.
Dinsdag 11 augustus: Ooit gehoord van stip kunst, dat komt van de Aboriginals. We gaan vandaag
ons eigen bordje stippen. Ook hebben we een beach party met water, zand en ijsjes.
Woensdag 12 augustus: We gaan een kijkdoos knutselen, welke dieren leven er allemaal in Australië.
Ook gaan we picknicken in het park en lekker film kijken
Donderdag 13 augustus: Sportdag, Doen jullie makkelijke kleding aan, we gaan springen als
kangoeroes en klauteren als koala beren. Ook hebben we vandaag een springkussen.
Vrijdag 14 augustus: Kennen jullie een boemerang? We gaan er vandaag en maken. Ook gaan we iets
lekkers versieren met stipkunst.
Week 6 Scandinavië
Maandag 17 augustus: Pipi Langkous dag, We maken pip kniekousen, maken pipi cakejes en gaan
sporten met gewichten om net ze sterk te worden als pipi langkous.
Dinsdag 18 augustus: wisten jullie dat lego uit Denemarken komt? Vandaag hebben we lego dag. We
gaan bouwen, spelen lego bingo en maken lego traktaties
Woensdag 19 augustus: Vandaag gaan we een sterrenkijker knutselen en maken we lekkere koek
huisjes. Ook gaan we spelen in het park.
Donderdag 20 augustus: Midzomernachtfeest, we maken bloemen kransen en vieren een feestje
omdat het de langste dag is (zoals op 21 juni)
Vrijdag 21 augustus: de Vikingen komen ook uit Scandinavië, we bouwen vandaag Vikingen bootjes
en een katapult. Ook maken we ijsjes en gaan kijken of we de bootjes kunnen laten varen.

