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Heldenchallenge
In deze week van de herfstvakantie hebben de mensen jullie hulp nodig!

Zijn jullie echte superhelden en gaan jullie de uitdaging aan? Doe dan mee deze

week met allemaal leuke en spannende activiteiten.

Laat zien hoe snel jullie zijn, hoe goed jullie kunnen mikken, jullie artistieke kant

tonen en of jullie ook nog is lekker kunnen koken.

Wij hebben er zin in. Jullie ook?!

Maandag 12 oktober
Als superhelden moeten jullie laten zien hoe goed jullie zijn. We gaan eerst oefenen met jullie mikvaardigheid.

We gaan naar de bowling baan waar jullie alle kegels moeten omgooien! Als we dit gedaan hebben en de

superhelden zijn tevreden, gaan we kijken naar jullie snelheid. We gaan een leuke estafette opzetten om te zien

hoe snel jullie zijn. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1...... START!

Energieke estafettes
Estafette kun je in heel veel vormen spelen! Zo heb je rups estafette, stuurman estafette of zelfs hurkbal

estafette. Wat wil jij spelen?

Bowlen
Lekker bowlen! Zorg ervoor dat je laat zien hoe goed je kan mikken! Kan jij die strike maken?!
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Dinsdag 13 oktober
Vandaag gaan we kijken naar jullie observatie en coördinatie skills. Weten jullie het andere team uit te

schakelen? Succes! Daarna gaan we lekker wat te eten koken. Kunnen jullie al goed koken?!

Levend Stratego
Levend Stratego is afgeleid van het bordspel Stratego. Het wordt gespeeld met twee partijen van ongeveer

gelijke grootte (bijvoorbeeld: rood en blauw). Het doel is om de "vlag" van de tegenpartij te veroveren

Turkse gerechten maken
Kunnen jullie lekker koken? We gaan vandaag kennis maken met de Turkse keuken. Wat vinden jullie lekker

hiervan? we gaan het allemaal uitproberen!

Woensdag 14 oktober
Vandaag gaan jullie je van je artistieke kant laten zien. Kunnen jullie goed overweg met spuitbussen en verf?

Ook gaan we weer iets lekkers maken. Namelijk pasteitjes! Ben je vegetarisch geen probleem! Hier houden wij

rekening mee.

Graffiti meesters
De mensen hebben jullie weer nodig, ze willen dat jullie wat leuks en vrolijks voor ze maken. Kunnen jullie dit

doen met graffiti?!

Pastei
Na het verven zullen jullie wel moe zijn. Daarom gaan we lekkere pasteitjes maken. Doe er een lekkere vulling in

en kom lekker bij van de spannende dag!

Donderdag 15 oktober
Het is zover! Laat zien wat je geleerd hebt met mikken, snelheid en teamwork op deze mooie dag! we gaan een

voetbaltoernooi doen, en als afsluiter lekker pannenkoeken maken en versieren!
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Zweedse pannenkoeken
Dit zijn heerlijke, lichte pannenkoeken. We serveren ze met fruit of jam. Nou vooruit, een beetje Hollandse

poedersuiker of stroop mag ook best wel!

Voetbal toernooi
Laat zien wat je hebt geleerd! Een toernooi voetballen tegen elkaar!
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