Feestend de wereld rond: Zuid-Amerika
10 aug. t/m 14 aug.
Wat gaat het snel! Alweer week 4 van de vakantie.
Deze week reizen we door Zuid-Amerika, we gaan langs bij de Maya's en Azteken, naar Brazilië en
naar de jungle. We gaan geld smokkelen en dieven vangen. Wat dacht je van the day of the dead uit
Mexico?
Kijk snel bij de activiteiten die we deze week voor jullie in petto hebben!

Maandag 10 augustus

Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht, water en vuur in zich maar jij mag
je eigen fantasie gebruiken om er eentje te maken.
Power smoothie
Voordat we gaan sporten, drinken we eerst een lekkere power smoothie. Mmm dat is lekker!
Jungle yoga
Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger en ontdek dat in heel veel yogahoudingen
dieren te herkennen zijn!

Dinsdag 11 augustus

We gaan naar Ballorig
Trek niet te warme kleding aan, dan kun je lekker rennen, klimmen, klauteren en keten! Zin in!?
YESSSSS!
Azteken en Maya kleurplaten
Ronde lijnen, geometrische & symmetrische vormen. Dit is toch wel een uitdaging! Kleuren 2.0!
Doe je mee?!

Woensdag 12 augustus

Bamboekralen: ketting & armband
Een simpele (en ook een beetje saaie) bamboestok knippen we in stukken en we maken er kralen
van. We geven de kralen de mooisten kleuren en rijgen er kettingen en armbanden van.
Douanespel
De smokkelaars moeten proberen het geld over de grens te smokkelen zonder getikt te worden
door de douaniers. Welk team brengt het meeste geld bij de posten?

Churros maken
Churros, soms ook de Spaanse donut genoemd, is een snack gemaakt van gefrituurd tarwedeeg,
die oorspronkelijk uit Spanje komt. Ze zijn ook erg populair in Latijns-Amerika. Wij maken ze met
pannenkoekenmix.

Donderdag 13 augustus

Raamhanger maken
We maken een raamhanger met ijzerdraad en mooie gekleurde kralen.
Braziliaanse kaasbroodjes (Pao de Queijo)
We gaan heerlijke kaasbroodjes uit Brazilië maken.
Stop de dieven!
Stop de dieven! Dat is van ons! Geef terug! Maar nee.. in dit spel moet er juist gestolen worden.
Welk team kan het meest bij elkaar graaien?

Vrijdag 14 augustus

Zoutdeeg hartjes met schelpen
We gaan met zoutdeeg aan de slag. Eerst maken we het zoutdeeg en maken hier een vorm van.
Deze gaan we versieren met schelpen of andere leuke spulletjes.
Day of the dead maskers
De Dag van de Doden (Spaans: Dia de los Muertos) is een Mexicaanse feestdag. Welk masker kies
jij?
Waterballonnen varia
We spelen verschillende spellen met waterballonnen. Want er is zo veel mogelijk met dit leuke
materiaal!

