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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 zeeslagen.

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 27 juli

Piratenboot van eierkoek

Ahoy! Land in zicht! De piratenboot vaart over grote zeeën en heeft al heel veel avonturen meegemaakt. Jij mag

hem gewoon opeten!

Geheimschrift

We voeren een wetenschappelijk experiment uit. Hoe schrijf ik met onzichtbare inkt toch een leesbare tekst?
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Katapult van ijslollystokjes

We maken een mini versie van een echte katapult.

IJslollyboot

Het leuke aan bouwen met ijslollystokjes is dat je heel goed zelf kunt bepalen hoe moeilijk je bouwwerk wordt.

Je kunt best een heel technisch werkje maken namelijk. Erg leuk om een ontwerp te maken dat jij mooi vindt!

Dinsdag 28 juli

Piraten en schateiland cupcakes

Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat voor het grijpen ligt. Of maak jij er een piraat

van?

Vul je schatkist

Neem van huis een lege eierdoos mee als je dat nog hebt. Dit wordt jouw schatkist die je nodig hebt voor het

volbrengen van een zoekopdracht. Nieuwsgierig geworden? Doe mee!

De verdwenen sleutels van Black Beards schat

We hebben flessenpost ontvangen op de BSO. Deze brief is geschreven door Black Beard, een piraat die

vroeger vele schatten heeft gevonden. Hij schrijft over hoe hij de schatkist heeft gevonden, en over de beruchte

piraat Calico Jack, die de sleutels van de kist gestolen heeft. Jarenlang heeft Black Beard gezocht naar de

sleutels, maar hij heeft ze nooit kunnen vinden. Lukt het ons wel?

Woensdag 29 juli

Schaduwkunst

In een spel met licht en schaduw gaan we proberen bijzondere tekeningen te maken.
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Verrekijker

Je kunt zó ver kijken met een verrekijker. Dingen die je anders niet, of niet goed kunt zien zie je opeens erg

duidelijk! Super gaaf eigenlijk. Wat zie jij allemaal door jouw verrekijker?

Smakelijke slangen

Slangen die er smakelijk uitzien? Dat zul je niet zo snel zien. Maar deze slangen zien er wel érg lekker uit. We

maken ze van pizzadeeg. Doe je mee?

Donderdag 30 juli

Waterballonnen volleybal

Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met waterballonnen.

Piraten schatkist

Land in zicht! Deze schat is alleen bestemd voor echte piraten. Je hebt er geen schatkaart voor nodig, alleen

wat verf en een kwast. Je begint gewoon met een lege eierdoos en als je alle stappen volgt, krijg je de schatkist

vanzelf te pakken!

De geheime lijst

Een spel waarbij je echt je hersens moet laten kraken! Iemand uit de groep maakt een lijst van 5 dingen die jij

moet gaan vinden. De lijst blijft echter geheim...Scoor jij de meeste punten? Dit lijkt veel op het spel

Mastermind....moeilijk dus!

Vrijdag 31 juli

Ontdek Europa

Op ontdekkingstocht door Europa. Weet jij alle souvenirs te verzamelen?

Piratenbingo

Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!
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Piratenzwaard

Je eigen zwaard om vijanden mee te verslaan. Leuk om zelf te maken van karton en te schilderen in je favoriete

stoere kleur. Maak er eentje bij ons!
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