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Groep 3: Van IgeAge 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 huidige tijd.

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 3 augustus

Levend bingo

BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je dit spelletje!

Wasknijper waanzin

Wasknijpers gebruik je natuurlijk om de was op te hangen maar nu dus mooi niet! We spelen er estafette mee,

gaan ermee gooien en doen allemaal behendigheidstestjes. Actief aan de slag dus!

Bowlingset maken

Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis? Neem ze mee. We hebben er enorm veel nodig. We gaan onze

eigen bowlingset maken.
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Dinsdag 4 augustus

Ganzenbord XXL

Kijk uit voor de val! We gaan een klassiek potje Ganzenborden. Niet saai binnen aan tafel, maar levensgroot

buiten op de grond. Doe je mee?

Ouderwetse kijkdoos maken

Maak een mooie kijkdoos en breng verhalen tot leven. Dit is het type knutselwerk wat echt iedereen wel eens

gedaan heeft in zijn leven. Maar het blijft zo verrassend! Gebruik je eigen fantasie! Knip plak en kleur.

Koken op zonne-energie

We maken onze eigen oven op zonne-energie. Natuurlijk moet deze ook getest worden. Tosti uit eigen oven,

doe je mee?

Woensdag 5 augustus

Knapzak knutselen

Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet? Een oud overhemd mag je ook meenemen. We gaan

knippen en scheuren en met een stok en een lintje maken wij er een knapzak van!

Caleidoscoop

Als je door een caleidoscoop kijkt zie je kleuren op een totaal nieuwe manier. Als je de caleidoscoop draait en

kantelt ontstaan er nieuwe patronen die nooit hetzelfde zijn! Heel boeiend.

Everybody dance now!

Altijd al eens choreograaf willen worden? Weet je wat dat is? Dat is iemand die de dansjes bedenkt voor

beroemde artiesten. Leer de choreografie van de dans die wij bedacht hebben en bedenk er zelf nog een deel

bij. Zo komen we samen tot een complete dans. Dans mee!
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Donerdag 6 augustus

Driedimensionale handtekening

We gaan een bijzondere tekening maken. Maak je eigen hand in 3d en zie wat voor een effect dit heeft. Het

wordt een kleurrijke tekening

Dansende slangen & vliegende vliegers

Laat een slang dansen en een vlieger opstijgen in de lucht. Allemaal met de kracht van een magneet!

Tegelijkertijd leer je wat voor dingen magneten aantrekken

Kampvuur cracker

Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen

kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!

Vrijdag 7 augustus

Vliegende spoken

De spoken vliegen door de lucht tijdens dit proefje. En het leuke is dat we het heel vaak kunnen herhalen. Zie jij

ze ook vliegen?

Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de meeste paren bij

elkaar en win!

Aardappels poffen

Aardappels poffen is één van de lekkerste manieren om aardappels te bereiden. Met de magnetron gaat dat het

snelst, maar in de oven of zelfs op de barbecue worden ze nog lekkerder!
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