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Groep 1 & 2: gaan met die liaan
Beste kinderen en ouders,

Tijdens deze vakantie hebben we elke week activiteiten rondom het thema

jungle. Op woensdag en vrijdag zijn de groepen samengevoegd en kunnen er

ook activiteiten vanuit de geschiedenis komen, het thema van de oudste groep.

Natuurlijk gaan we elke dag buiten spelen en bij mooi weer met water. Echter

door de maatregelen rondom corona zetten we niet in het programma waar we

heen gaan. Dit bekijken we per dag.

Afhankelijk van de mogelijkheden kan het ook zijn dat we afwijken van het

programma op momenten dat dat kan. Het is daarom wenselijk elke dag een tas

mee te geven met een flesje water en reserve kleding.

Maandag

Regenboog kameleon

Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!

Jungle Book mini-theater

Maak jouw eigen Jungle Book voorstelling in een zelf geknutseld mini-theater! Waar gaat jouw verhaal straks

over?
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Inzoomen

Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel van is? We gaan er achter komen

tijdens dit leuke spel!

Dinsdag

Olifantenspeurtocht! Volg de slurf

Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de olifantenopdrachten volbrengen en verdien jij het

certificaat voor een echte olifantenkenner?

Kaa de slang

Ken jij Kaa de slang uit Jungle Book? Knutsel de slang na en maak slingerende bewegingen.

Jungle estafette

Rol de rots en pluk die banaan! We spelen een jungle estafette. Ben jij er klaar voor om helemaal de beest uit te

hangen?!

Woensdag
Kabouterpad
Vandaag gaan we picknicken in het Rembrandtpark en wandelen over het kabouterpad.

Donderdag

Sterrenkijker

We gaan sterren kijken! Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het nacht wordt, we maken onze eigen

sterrenkijker en kunnen de sterrenbeelden gaan ontdekken. Heb je nog een lege keukenrol thuis? Neem die

graag even mee!
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Jungle muziekbingo

Jungle muziekbingo is bingo, maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden

liedjes afgespeeld! De spanning van de traditionele bingo, maar dan met jungle-muziek! Weet jij de artiest en de

titel van het nummer dat voorbij komt?

Wie-Wat-Waar in de Jungle

Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

Vrijdag

Raketfruitspies

Een gezonde raket die niet naar de maan vliegt maar direct naar je mond.

Rescue time!

Buitenaardse wezens, of te wel aliens, hebben de commandant van de astronautenmissie ontvoerd en

gevangen genomen in hun spiderweb. De commandant moet bevrijd worden door de andere missieleden, de

astronauten. Rescue Time!

Ballonraket

Hoe kun jij een ballon als een raket tussen twee stoelen laten vliegen?
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