Hakuna Matata!
27 jul. t/m 31 jul.
Hakuna Matata! Dat is Swahilli voor: Geen zorgen, maak je niet druk, relax! Dat gaat helemaal goed
komen deze week!

Maandag 27 juli

Tover jouw ruimte om tot jungle!
Zin in een tripje naar de jungle? Dan hoef je niet verder te zoeken, want wij halen de jungle naar
onze groep toe! We maken alle attributen zelf en knutselen de onderdelen in elkaar die bij de
jungle horen. Daar heb je geen reisbureau meer voor nodig!
Dierensilhouetten van tijdschriften
Een waar kunstwerkje maken we met felgekleurde strookjes papier uit tijdschriften. Dus hierbij een
oproepje! Heb je thuis nog tijdschriften met veel kleur: neem ze mee!
Zuid-Afrikaanse melktaart
Melktaart is lekker fris en zowel warm als koud te serveren. Je kunt het in Zuid-Afrika in de meeste
restaurants bestellen, maar ook in de supermarkt halen. Het is een taartje met vanille, kaneel en –
drie keer raden – melk! Smul jij mee?
Tijgerhandelspel
Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte markt, maar kijk uit voor de politie!

Dinsdag 28 juli

Afrikaanse schilderijen
Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk met veel ﬁguren. Jij gaat een schilderij maken van
Afrikaanse mensen of maak jij liever een olifant, giraf of luipaard. Ook dat kan!
Shuku Shuku
Heb je hier al wel eens van gehoord? Shuku shuku zijn heerlijke Nigeriaanse kokoskoekjes. Een
recept om te onthouden!
Dansworkshop
Vandaag kun je mee doen aan een kei vette dans workshop!
Jungle Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen voorbij
tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Woensdag 29 juli

Bedoeïenen buﬀet
We houden een eet- en drinkparty net als de bedoeïenen (nomaden). Zij leven in de woestijn en
hebben hun eigen eetgewoontes. Lekker én leuk!
Dready dreadlocks
Met het juiste materiaal en enige oefening maak je zelf kleurrijke dreadlocks voor kort en lang haar.
Maak je look helemaal af met bijpassende accessoires zoals arm- en enkelbandjes of verstevig je
zelfgemaakte dreadlock en gebruik ‘m als haarband! Je eigen trendy haarlijn...hoe stoer is dat?!
Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons
zelfgemaakte sapje.

Donderdag 30 juli

Bananenmuﬃns
We maken heerlijke muﬃns, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan er lekker bananen
doorheen!
Sport & Spel door de sport BSO
De begeleiders van de sport BSO komen langs om jullie en aktieve en sportieve ochtend te
bezorgen. Daar zijn jullie wel voor te porren toch?!
Natuurlijke katapult
Heb jij wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel hard en heel snel iets mee wegschieten. Wij
maken een handkatapult met een tak!
Mini-jungle in een potje
Wauw, dit is cool! We maken een mini-jungle-terrarium! Oftewel; een mini jungle met (nep)plantjes
in een glazen potje. Welke dieren leven er in jouw jungle?

Vrijdag 31 juli

Olifantenboterham
Een gezonde boterham, maar dan op een leuke en creatieve manier. Beleg je boterham met allerlei
gezonde ingrediënten en versier het als olifant!
Welk junglebeest is er naar de wc geweest?
Volg de stukjes wc-papier en kom er via raadsels achter welk junglebeest er naar de wc is geweest!
Healthy Lion
Kennen jullie het Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en
caramel. Wij maken hier de gezonde variant van!
Bescherm de jungle!
De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering maar het gaat niet zo
goed met onze jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!

