Ontdek Azië!
20 jul. t/m 24 jul.
Hallo allemaal,
De vakantie is begonnen! Hebben jullie er ook zo zin in? Wij gaan deze week gelijk een verre reis
maken. We gaan naar Azië! Ben jij wel eens in Azië geweest? Azië is het grootste continent op aarde!
Er zijn heel veel verschillende landen te vinden en dus veel verschillende culturen. Wij nemen je
mee... Van Afghanistan naar Thailand en van Thailand naar Japan. We hopen dat jullie weer veel
nieuwe dingen leren en met ons mee op reis gaan! Stap in!
Veel plezier!

Maandag 20 juli
Duizend-één-nacht

We beginnen deze eerste dag met een duizelingwekkende reis naar een betoverende bestemming!
We gaan naar het Midden-Oosten! Het Midden-Oosten is een gebied in Noord-Afrika en
grotendeels in Azië. Mooie verhalen, sprookjes, magische lampen, vliegende tapijten! Welkom of
zullen we zeggen salaam?

Samosa´s
Lekkere samosa´s uit de oven wat erg bekend is in Aziatische landen.
Betover jezelf met Henna
In het Midden-Oosten versieren ze hun handen (en voeten) met henna als er feest is. Allerlei
prachtige ﬁguren worden op de handen gemaakt. Het lijkt wel net kunst! Betover jij jezelf of iemand
anders ook tot een Oosterse prinses met henna?

Oosterse sfeerlichten
Sfeervolle lampjes in een mooi Oosters ontwerp geven een kleurig licht aan de ruimte. Leuk om te
maken en het geeft zelfs een beetje een mysterieus sfeertje.
Ali Baba en de 1001 wensenlamp
Wens je wereldvrede? Of goede cijfers? Of denk jij eigenlijk meer aan iets lekkers? In deze wenslamp
is er ruimte voor jouw wensen. Zouden ze ook uitkomen?
Vliegend tapijt
Denk de tafel in Oosterse en sproojesachtige sfeer met deze onderzetters die er uitzien als een
Vliegend Tapijt!

Dinsdag 21 Juli
Zuidoost-Aziatische Spelen

De Zuidoost-Azaitische Spelen is een groot sport evenement dat elke 2 jaar wordt gehouden. Er
doen verschillende landen mee en het lijkt op de Olympische spelen, maar dan met landen uit Azië.
Er worden veel verschillende soorten gespeeld,

Voetbal
We spelen een potje voetbal. Doe je mee?
Gewichtheﬀen: eetbare halters
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare gewichten. Je noemt ze halters. Til ze op
en...eet ze op! Lekker!
Reuzetafeltennis
Rond de tafel, maar dan zo groot dat het batje veel te klein is. De speelbal is zo groot dat je twee
handen nodig hebt! Speel je ook mee?

Workshop: Kickboksen
Kickboksen is een populaire sport in Azië! Vandaag komt er een kickbokstrainer langs die ons een
workshop kickboksen gaat geven!

Woensdag 22 juli
Vesakha Puja

In Thailand is er Vesakha Puja dat is een feest, geboortedag van Boeddha en valt op de 6e volle
maan van het jaar. Als het volle maan is wordt er een speciaal feest gegeven met vele, mooie
lichtjes. Feest jij ook mee?

Waxinelichthouder kleien
Een waxinelichtje maken in de vorm van een hart, hand of een bolletje? Van gips of klei? De keuze is
aan jou.
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt jij je alvast in
tropische sferen!
Strandbal 'parachute' spelen
Een actief spelletje! We proberen samen de strandbal zo hoog of zo vaak mogelijk te laten
stuiteren op de handdoek.
Natuuryoga
In Thailand doen ze veel aan yoga. Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en
ﬂexibiliteit. Deze serie yoga-oefeningen met het thema natuur past hier helemaal bij.

Donderdag 23 juli
Kodomo no Hi

Kodomo no Hi oftewel Kinderdag! In Japan vieren ze al eeuwenlang Kinderdag. Deze dag staat in
het teken van de gezondheid van het kind. Kodomo no Hi wordt niet alleen thuis gevierd. De
scholen, sportclubs, en andere locaties spelen een belangrijke rol deze dag. De kinderen doen hier
dan allerlei leuke activiteiten.. Ook wij gaan vandaag deze dag vieren en allerlei leuke (Japanse)
activiteiten doen.

Koi karpers
Op Kodomo no Hi zie je buiten overal Koinobori's wapperen. Koinobori's zijn (zelfgemaakte)
wimpels/vliegers van een bijzondere vis, de Koi karper. Voor elk gezinslid wordt er een gemaakt en
het staat symbool voor de kracht en de eigen persoonlijkheid van het kind. De grootste Koinobori
staat symbool voor de ouders en de kleinere voor de kinderen. Ook wij gaan een Koinobori maken.
Eén voor jezelf of voor het hele gezin!
Word een Japanse krijger!
Je gaat op de proef gesteld worden. Hoe zit het met jouw reactievermogen, snelheid en tactiek?
Heb jij de kracht en de souplesse van een samoerai strijder? Doe mee aan deze tests en ontdek
wat je kan.
Smikkelen van sushi
Op Kinderdag mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen eten en sushi eten ze heel graag! Ook wij
gaan sushi maken. Lekker gezond en een keer iets anders dan we gewend zijn... en natuurlijk extra
leuk om met stokjes te eten! Doe je mee?
Pokéball met een Pokémon
Denk je aan Japan dan denk je aan Pokémon! Dus deze mogen niet ontbreken. Bij pokémons horen
natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke Pokémon kies
jij?

Japanse waaiers
Maak jij liever een waaier dan een Pokémon bal? Dat mag ook! Wapper jezelf wat frisse lucht toe
met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Vrijdag 24 juli
Indonesië

Indonesië is een land in Azië met duizenden eilanden! Veel eilanden zijn onbewoond en hebben
vulkanen... Ook zijn er veel dieren te vinden, zoals de Orang Oetang. Genoeg avontuur te beleven
dus!

Wayang spel
Wayang betekent in het Indonesisch pop. In Indonesië vertellen ze verhalen met spannende
muziek en schaduwen van poppen. Het lijkt een beetje op een poppenkast wat wij kennen, maar
dan wel veel spannender! Wij gaan ons eigen Wayang spel maken, alles wat we nodig hebben is
een oud laken en kartonnen poppen, die we zelf gaan maken. En oh ja... Vergeet je het licht niet uit
te doen?
Vulkaanuitbarsting met klei
Wist je dat er in Indonesië wel honderden vulkanen zijn? Heb jij ooit al wel eens een
vulkaanuitbarsting gezien of willen zien? Kom er eentje zelf maken.
Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt wordt! Wat is dit toch
altijd een feest om te doen. Leef je lekker uit!

