Oosterse sferen
24 aug. t/m 28 aug.
Deze week bevinden we ons in oosterse sferen.
Het wordt een kleurrijk feest, want in deze landen houden ze van felle kleuren.
Zo gaan we ons eigen kleurrijke 'Holi' feest houden, dit lentefeest vieren ze elk jaar in India.
Gaan we zelf sushi maken en krijgen les in een bekende sport 'Judo''.

Maandag

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Chai Latte
Chai tea latte is een Indiaas drankje gemaakt van thee en hete melk. Chai betekent in het Indiaas
thee en Latte is melk. Dus eigenlijk zou je ook het ook Chai latte kunnen noemen. Je kunt het kant
en klaar kopen maar zelf maken is leuker!
Holi
Holi phagwa is een kleurrijk lentefeest in India. Doe je een wit (oud) t-shirt aan en neem je een
zonnebril mee?

Vliegend tapijt
Denk de tafel in Oosterse en sproojesachtige sfeer met deze onderzetters die er uitzien als een
Vliegend Tapijt!
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?
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Dinsdag

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.
Fortune cookies
Het nieuwe jaar komt eraan: wat staat jou te wachten? We maken gelukskoekjes.
Judo
Vandaag komt er iemand bij ons op Talentenplein een judo les geven.
Ninja varia
We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen. Ze zien er cool uit en het leuke is
ook dat je er nog mee kunt spelen als ze klaar zijn. Kies jouw variant en maak de allerstoerste ninja!

De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.

Woensdag
Op Woensdag voegen wij samen met Bso Merweplein wij volgen dan ook hun activiteitenprogramma.

Donderdag

Begin de dag met een dansje
Zijn we allemaal binnen? dan gaan we de dag beginnen met een dans, doe je mee?
Japans wc-tikkertje
In Japan worden je billen schoongespoeld met water in plaats van wc-papier. Wij maken er een
grappig spelletje van!
Smikkelen van sushi
Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je altijd eet?
Kom dan vanmiddag met ons sushi maken! We maken deze gezonde Japanse hapjes met
zeewierbladen en vis.
Verrassingsuitje!
Vandaag hebben we een uitje, maar waar we naar toe gaan is nog een verrassing!
De grabbelton
We sluiten de dag af met dit gezellige kringspel.
Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers
buiten te hangen als er jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi karpers!

Vrijdag
Op Vrijdag voegen wij samen met Bso Merweplein, wij volgen dan ook hun activiteitenprogramma.

