
AKROS BSO Coco

Reis om de wereld 4-12: Zuid Amerika
Hola, que tal? Hallo, hoe gaat het?

Ja, deze week hoor je wel meer Spaanse woorden voorbij komen, want we

hebben deze week een Zuid-Amerikaans thema. Toch wordt er niet alleen maar

Spaans gesproken in Zuid-Amerika. In Brazilië bijvoorbeeld wordt Portugees

gesproken.

Deze week gaan we op onderzoek uit in de jungle, maar ontdekken ook zon, zee

en strand. Gooi je heupen los tijdens het Caribische carnaval en geniet onder de

palmbomen van Suriname van een heerlijke bananensplit.

Hasta luego, amigos! (Tot later, vrienden)!

Groetjes team Coco

Maandag 12 juli
Diep in de jungle

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

elkaar en win!
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Animal Go!
We spelen een variant op Pokémon Go! We gaan op zoek naar verschillende dieren. Vang ze door een foto van

hen te maken en maak er een jungle dier van!

Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk

en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke traktatietip!
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Dinsdag 13 juli
Zon, zee en strand

Blote voetenpad
Voel jij het zand al tussen je tenen kriebelen? Voel ook eens het water of misschien wel de schelpjes onder je

blote voeten. Doe je mee?

Ontdek zon, zee en strand!
Als je een schelp tegen je oor houdt lijkt het toch net of je de zee kunt horen. Hoe kan dat eigenlijk? En hoe

kun je zelf een regenboog maken? Dit soort vragen komen aan bod tijdens deze proefjes!

Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de stok door danst

zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?

Donderdag 15 juli
Caribische eilanden

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een Caribische carnavalstooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de

natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Caribisch carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen

en meer! Wij gaan met eigen instrumenten ritme leren kennen!
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Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in carnavalsstijl, doe

mee!
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