
AKROS BSO Joop Westerweel

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 riddertijd.

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 20 juli

Ridderkasteel

Heb je nog lege keukenrollen, wc-rollen of andere kokers in huis die we mogen gebruiken? We gaan er

namelijk een stoer kasteel mee maken dus neem ze mee!

Schild met familiewapen

Elke ridder heeft een eigen familiewapen. met eigen kleuren en vormen. Tijd om je eigen schild met jouw

familiewapen te maken. Heb je nog geen familiewapen in de familie, geen probleem. Probeer zelf er een te

verzinnen en maak het op een mooi schild.
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Ridders en jonkvrouwen speurtocht

Wat weet jij al over ridders en jonkvrouwen? Doe mee met onze speurtocht en leer er alles over!

Dinsdag 21 juli

Katapult van ijslollystokjes

We maken een mini versie van een echte katapult.

Burchtbal

Bewaak je burcht zo goed als je kunt bij deze middeleeuwse sport op het sportveld!

Pijl en boog

We gaan onze eigen uitrusting maken: een pijl en boog! We maken dit van kromme takken of van een PVC-

leiding. Welke maak jij?

Woensdag 22 juli

Ridderhelm

Je bent pas klaar voor de strijd als je een goede ridderhelm hebt. Wij maken stoere ridderhelmen voor echte

ridders.

Jonkvrouwmuts

De jonkvrouwen stralen op het bal met hun prachtige jurken en jonkvrouwmutsen. Zorg voor een edele

jonkvrouwen-look met deze prachtige jonkvrouwmuts.

Zentangle regenboog

Zentangle wordt wereldwijd beoefend door talloze mensen in meer dan 30 landen. Een Zentangle is een

abstracte tekening die bestaat uit herhaalde patronen. Heerlijk ontspannend en leuk om te maken!
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De jaguar is op jacht

In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars hebben honger en zijn op zoek naar eten. Jaag

mee!

Donderdag 23 juli

Joris en de draak

Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de draak. Kruip jij in de huid van Sint Joris en weet jij

de draak te verslaan?

Riddervlaggen

Een wapen of wapenschild, is een kleurig merkteken dat is verbonden aan een familie of een andere groep bij

elkaar horende mensen. Traditioneel werd het wapen gedragen op het schild, de helm, het dekkleed voor het

paard en op andere herkenbare plaatsen. Een vlag met de afbeelding van een wapen heet een banier.

Aluminium schilderij

Schoensmeer, een rol aluminiumfolie, lijm en een stuk karton. Daar iets moois van maken klinkt misschien niet

logisch. Je zult zien dat je een mooi effect krijgt als we gaan tekenen met lijm. Volg je het nog? Kom maar

gewoon meedoen, dan laten we zien hoe het moet.

Vrijdag 24 juli

Gezonde ridder

Ridders moeten goed eten voordat zij naar een toernooi gaan of op jacht. En ja: deze ridder is dus eetbaar.

Grappig!

Middeleeuws kwartet

Heb jij voor mij...? Ja, wat eigenlijk? Je leert Middeleeuwse begrippen bij deze vorm van kwartet!
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Riddertoernooi

Ridders uit de hele omgeving komen langs om met elkaar de strijd aan te gaan. Aan het einde van de dag

wordt bekeken wie de sterkste ridder is.
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