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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 toekomst.

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 10 augustus

Blikken robots

Neem een leeg blikje mee. Meer dan 1 is ook prima. We kunnen ook heel goed plastic doppen, schroeven en

pluggen gebruiken want we gaan heel originele coole robots maken!

Robot snacks

Deze robotmannetjes die wij gaan maken luisteren niet naar onze commando's en zeggen geen 'bliep bliep'.

We kunnen ze namelijk opeten! Met
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Galaxy eieren

We maken een eieren met een apart tintje: een galaxy ei! Dit doen we met behulp van een speciale verftechniek.

Het is even wat werk, maar uiteindelijk is het een heel gaaf resultaat!

Planeten mobiel

In ons zonnestelsel zijn grote planeten, maar ook hele kleintjes. De ene bestaat uit gas, de andere is een hete

steenklomp. Wij gaan vandaag een zonnestelsel mobiel in het klein knutselen. Leuk voor op je slaapkamer!

Dinsdag 12 augustus

Red de ufo

Red de UFO en zorg ervoor dat de marsmannetjes weer kunnen vertrekken naar hun eigen planeet!

UFO eierkoek

Teken een alien zoals jij denkt dat 'ie er uit ziet. Maak een gleufje in een eierkoek en laat de UFO rechtstreeks je

mond in vliegen. Mmmmmm, een lekker hapje!

Tijdcapsule

Maak je eigen tijdcapsule, verstop deze en open de tijdcapsule over een paar jaar.... alle herinneringen zijn

bewaard gebleven.

Woensdag 13 augustus
Kabouterpad

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

Donderdag 14 augustus

UFO's maken

Ruimtewezens willen allemaal in een mooie ufo vliegen. Maak jij deze prachtige UFO voor ze?
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Buikschuiven

Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden. Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!

Missie space

Spanning en sensatie gegarandeerd met dit spel vol met planeten, ruimtevaart, sterren, aliens en alles wat maar

met space te maken heeft! Ga op zoek naar de verschillende missies en zorg dat jij met je team zoveel mogelijk

groene planeten scoort!

Vrijdag 15 augustus

Raketfruitspies

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

Ballonraket

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

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!
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