Tropical Tours!
24 aug. t/m 28 aug.
Staat je koﬀer klaar? Zonnebril en zwemspullen ingepakt? We gaan een heerlijke tropische tour
maken! Rio here we come!

Maandag 24 augustus
Typisch Amerika

Wist je dat: Amerika niet de dag, maar de maand van de hamburger heeft, namelijk de maand Mei!

Kruiprugby
De strijd der strijden! Kruip over de grond en zorg dat je als eerste bij de rugbybal bent. Wie gaat
er winnen?
Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van ﬁlmsterren uit Hollywood; de
hamburger. We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt
beleggen met wat jij lekker vindt.
Levensgroot KerPlunk
Bij dit Amerikaanse spel gaat het er om dat je zo min mogelijk knikkers laat vallen. Het geluid van
de de vallende knikker klinkt een beetje als "ker....plunk!" Vandaar de naam. We spelen een
levensgrote versie.
Vulkaanuitbarsting met klei
In een gemiddeld jaar vinden er ongeveer 60 vulkaanuitbarstingen plaats. Heb jij ooit al wel eens
een vulkaanuitbarsting gezien of willen zien? Kom er eentje zelf maken.

Dinsdag 25 augustus
Creatief Amerika

Wist je dat de Amerikaanse pancake dikker is dan de Nederlandse pannekoek. In Amerika worden
deze vaak gegeten als ontbijt

Scheerschuim "puﬀy paint"
Een Amerikaanse rage: Puﬀy Paint. Dit is een soort dikke verf die je zelf kunt maken. De verf vormt
een soort 3D-laag op het papier. Verf je mee?
Perfect Pancakes
Pancakes is een typisch Amerikaans gerecht. In plaats van melk gebruiken zij karnemelk om de
pancakes te maken. Vandaag gaan wij dat ook proberen met dit heerlijke recept:
https://www.koopmans.com/recept/american-pancakes/
Honkbal
We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar is net even iets anders. Sla de bal weg
en rennen maar!
Panﬂuit maken
De panﬂuit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten werden gemaakt van
verschillende materialen: hout, bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten. Wij maken
vandaag een panﬂuit van plastic buisjes.

Woensdag 26 augustus
Indianen in Amerika

Wist je dat: in Globe, een plaats in Arizona, is het verboden om te kaarten met een Indiaan op
straat.

Broodjes op een stok
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmmm,
heerlijk!
Tipi tent
We zijn echte indianen. Van bamboestokken bouwen we een Tipi en we worden echt geschminkt
als een indiaan!
Gelukshanger hoeﬁjzer
Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier… In het Wilde Westen kan iedereen wel wat extra geluk
gebruiken! Deze hoeﬁjzers zijn gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig versierd met (indianen)veren,
kralen en knopen!
Wiebelende slangen
Laat de slangen bewegen door slechts een paar ingrediënten bij elkaar te doen. Super cool toch?!
Doe mee en ontdek hoe dit zit.

Donderdag 27 augustus
Talenten in Amerika

Wist je dat: de oorspronkelijk bedoeling van piñata was bedoeld om geesten te verjagen.

Playback je gek
In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te zijn.
Het kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een ﬁlm. Hoe gekker hoe beter!
Meat loaf
Het is niet veel werk, maar wel super lekker! We maken meat loaf, in het Nederlands 'gehaktbrood'
genoemd. Dit gerecht is meat loaf met paprika. Krijg jij ook al zo'n trek?
Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad waarbij de danser onder een brandende stok door
moet dansen! De dansen mag alleen achterover hangen. Dus niet bukken! Als het lukt om op die
manier onder de stok door te dansen, wordt de stok lager gehangen. De limbo wordt ook wel
gedanst zonder brandende stok, waarbij het publiek mee mag doen.Ben jij een goede
limbodanser?
Piñata project
Een piñata is een felgekleurd ﬁguur van papier-maché. Piñata's worden in Mexico gebruikt met
kerst en kinderverjaardagen. Het is veel werk om er eentje te maken, want we moeten de piñata
laten drogen....We hebben dus best even wat werk te doen! Maar het resultaat is super tof.

Vrijdag 28 augustus
Relaxen in Amerika

Wist je dat: in New York zijn bioscoopeigenaren verplicht zijn om iedere maand kauwgom onder de
stoelen weg te krabben.

Ballon tennis
Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen! Je kunt dit ballonnenspel binnen of buiten spelen (als er
niet te veel wind staat) en je hebt er enorm veel lol mee!
Maak je eigen rap!
Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in
Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!
Movie middag
Wat is er nu ﬁjner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar
een leuke ﬁlm. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

