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Westerweel 1& 2 Backpack je gek in Europa
Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op

avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons

rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht!

Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we een

aardappeltortilla bakken en daarna swingen op de Fiësta Tropical. In Griekenland

dansen we de Sirtaki en smokkelen we het paard van Troje. Dan snel door naar

Engeland, waar we een high tea estafette spelen en op onze bezems springen

tijdens een potje Zwerkbal. Donderdag zijn we in Denemarken en bouwen we

onze eigen LEGO-wereld in LEGOland. We sluiten de week af in Frankrijk waar

we druiven gaan stampen en de Eiffeltoren nabouwen.

Maandag in Spanje

Aardappeltortilla
De aardappeltortilla is een van de bekendste Spaanse gerechten. Wij maken hem zelf!

Hey Macarena!
Hey Macarena! Dit Spaanse liedje dat in de jaren '90 razend populair was. Dit gekke dansje ken je misschien al.

Niet? Dans dan lekker met ons mee!
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Dinsdag in Griekenland

Tzatziki
De Griekse keuken heeft zó veel lekkere gerechten, zoals deze knoflook-komkommersaus.

Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen, die ontstaan zijn in Griekenland! Bereid je goed voor, maak

het waar en win die gouden medaille!

Woensdag in Engeland

Zwerkbal
Zwerkbal is een stoere en magische sport, bekend van Harry Potter. Wist jij dat je dit ook in het echt kunt

spelen? Spring op je bezem en doe mee!

High tea estafette
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met een Engelse high tea. Bijvoorbeeld theepot vullen,

suiker gooien en theezakjes zoeken. Dit doen we in teams: wie is het beste high tea(m)?

Donderdag in Denemarken
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Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Kennen jullie de zeemeermin van Kopenhagen? Van een saai wc-rolletje maken we haar na.

Bakvis
Denemarken is een echt vis-land. Van bladerdeeg kun je hele lekkere hapjes maken! Maar vandaag maken we

iets heel bijzonders.. We maken een (gevulde) vis met groenten en een beetje kaas.

LEGO Bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan

moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Vrijdag in Frankrijk

Appelcroissants
Maak net zoals in Frankrijk een heerlijk croissantje. Dit keer maken we een versie met appels!

Disney's Speur Spektakel
We brengen een bezoekje aan Disneyland Parijs. Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Speur met ons

mee en probeer de juiste antwoorden te vinden.
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