De ijskoude landen
10 aug. t/m 14 aug.
Zóó na de 3 leuke weken, gaan wij deze week de koude landen bezoeken. Welke landen horen
eigenlijk bij de ijskoude landen?
We gaan in deze week veel dingen met ijs en water doen! Maar natuurlijk ook gewoon bewegen,
spelen, koken/bakken en knutselen.
Op dinsdag is er een feestdag, het Viking festival! Het festival wordt gehouden in Noorwegen, begin
augustus. Bedenk een leuke show, want er mag opgetreden worden!
Wij hebben namelijk ontdekt dat het in deze landen heel koud kan zijn, maar dat er wel leuke
dingen bij horen. We gaan er een leuke koude week van maken!

Maandag 10 augustus

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Magisch warm ijs
Wie wil er nu geen ijs kunnen maken zonder vriezer? Net als Elsa. Wij gaan het vandaag proberen!
Eskimo's met mooie kraagjes
Als je naar een cupcake papiertje kijkt dan denk je vast niet meteen aan een bontkraag. Toch gaan
we er wel eentje van maken.

Ijslandse Skyr met meringue en rode vruchten
Skyr (spreek uit: skir) is een typisch IJslands melkproduct. Wij gaan hier een lekker dessert van
maken, dit eten de mensen in Ijsland veel. Skyr hebben de Vikingen vanuit Noorwegen mee
gebracht.
Olympische winterspel: Bowlen met pinguïn kegels
Vandaag gaan wij onze bowling talent laten zien. Zijn jullie wel eens gaan bowlen? Wij hebben de
kegels omgetoverd tot pinguïns. Hoeveel pinguïns gooi jij om?
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Dinsdag 11 augustus

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Bietensoep maken
In Rusland zijn ze gek op bietensoep, vandaag gaan wij bietensoep zelf maken en vooral proeven!
Hoe smaakt dat nou, bietensoep!? Wij zijn benieuwd!
IJskoude experimenten
Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke proefjes mee doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
als je water laat bevriezen? En smelt ijs sneller als je er zout bij doet? Daar kom je allemaal achter
tijdens de ijskoude proefjes.

Viking festival
De middag toveren we om tot een Viking festival! We maken er een feest van met muziek,
spelletjes, shows en lekker eten!
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Woensdag 12 augustus
Op woensdag voegen wij samen op BSO Merweplein, wij volgen hun activiteitenprogramma!

Donderdag 13 augustus

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Kijk! Mijn bootje krimpt
Groot en klein zijn begrippen die goed passen bij ijs! IJs bevriest en zet uit en krimpt weer als het
smelt. We maken een bootje van een ijsklontje en kijken wat er gebeurt!
Dieren bevrijden uit een bak met ijs
Oh nee! De dieren zitten vast in het ijs, wij moeten de dieren proberen te bevrijden! Weet jij
misschien hoe? We gaan zelf ontdekken hoe wij de dieren kunnen bevrijden.
Pinguïn muur
Ken je het tik spel de chinezen muur? Wij doen vandaag alleen een eigen verzonnen versie: pinguïn
muur. Het spel blijft wel hetzelfde, alleen wij zijn allemaal pinguïns op de noordpool.

Uitje naar de ........ Ijsboerderij den Boer
Vandaag gaan wij met z'n alle een kijkje nemen bij de Ijsboerderij.
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Vrijdag 14 augustus
Op woensdag voegen wij samen op BSO Merweplein, wij volgen hun activiteitenprogramma!

