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Groep 3: Van IceAge naar Iphone via de Jungle
Beste kinderen en ouders, 

Tijdens deze vakantie gaan we elke week kijken in een ander deel van de

geschiedenis, met af en toe een uitstapje naar de jungle. Deze week gaan we

naar de oude grieken en egyptenaren.

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 13 juli

Smokkelspel paard van Troje

Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Door zich te verstoppen in een

reusachtig houten paard, veroverden de Grieken de stad Troje. Wij spelen deze verovering in de vorm van een

smokkelspel.

Komkommer rolletjes

Een verfrissend hapje dat we lekker spicy kunnen maken als we dat willen. We gebruiken lekkere Griekse

yoghurt.
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Bouwen met liefde

Vandaag bouwen we onze eigen ontworpen torens met behulp van satéprikkers en marshmallowhartjes. Een

hele leuke (én lekkere) activiteit waarbij we onze bouwvaardigheden eens flink gaan trainen!

Dinsdag 14 juli

Olympische spelen

Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je goed voor, maak het waar en win die gouden

medaille!

Olympische fakkel

De fakkel wordt dat aangestoken door het vuur in Athene en via een estafetteloop wordt de fakkel naar het land

gebracht waar de spelen gehouden worden. Wij maken een papieren versie.

Olympisch fruit

Jammie, dat ziet er lekker uit! Het is Olympisch fruit! Kies de soorten fruit in de typerende kleuren maak er

Olympische ringen van. Eet smakelijk!

Olympische ringen

Decoreer de BSO-ruimte met het symbool van de Olympische spelen; de gekleurde ringen. De ringen steken in

elkaar en dat staat voor verbondenheid. Elke ring heeft een eigen kleur en dat staat voor een werelddeel. De

blauwe ring staat voor Amerika, de zwarte ring staat voor Afrika, de rode ring staat voor Europa, de gele ring

staat voor Azië en de groene ring staat voor Australië.

Olympische sieraden

De Olympische ringen zijn toch een perfecte inspiratiebron om sieraden mee te maken?! Wat maak jij?

Olympische vlaggen

Maak een vlaggenlijn met alle landen van de wereld....of...ALLE landen zal misschien niet lukken maar veel

verschillende soorten moet te doen zijn.

Woensdag 15 juli
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Lauwerkrans

Voel je een Romeinse soldaat met deze lauwerkrans. We maken het van blaadjes!

Jungle expeditie

Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele avonturen te beleven. Ga je mee?

Krokodillensoep

Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

Donderdag 16 juli

De piramide en de gouden bel

In de mysterieuze piramide van de gouden bel ligt een schat verborgen. Wie de schat wil vinden, moet op zoek

naar de gouden bel, die in het midden van de tempel hangt. Durf jij het aan om de bel te luiden?

Egyptische cartouche

Vroeger werd de naam van een farao in een ovaal geschreven, ook wel een cartouche genoemd. Dat gaan wij

ook eens proberen!

Mjammie mummies

Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kies degene die jij

wilt maken en eet het lekker op.

Vrijdag 17 juli
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Asterix en Obelixspel

Asterix en Obelix zijn op zoek naar de Gouden Sikkel. Help jij mee deze te vinden?

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga op het geluid af,

zodat je de dieren kunt spotten.

Een giraf kan niet dansen

Samen leren we verschillende dansstijlen en leren we onze eigen dans! Net als Gerard de giraf in het boek 'Een

giraf kan niet dansen'.
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