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Westerweel 3: 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 de

TikTok tortilla wrap hack doen en 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 in de rol van Harry Potter duiken en een potje Britse Bulldog

spelen. We sluiten de week af in Denemarken zijn, waar we gekleurde huisjes

gaan figuurzagen, waar we bouwen en fotograferen tijdens de LEGO Masters en

Legografie.

Mocht het aantal kinderen en het aantal personeelsleden het toelaten gaan wij

op uitstapje. Wij laten dit dan uiterlijk een dag van te voren weten.

Groetjes,

Anne en Koen

Maandag in Spanje
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Zandschilderij met je voeten
Als je op de Spaanse costa's loopt zie je de afdruk van je voeten in het zand. We nemen ze mee, of nouja...

eigenlijk maken we ze op een schilderij!

TikTok tortilla wrap hack
De tortilla is beroemd in Spanje. Wij maken een variatie; de TikTok wrap! Een mega trend! Met deze TikTok

tortilla wrap hack maak je in een handomdraai zelf een heerlijke wrap. Even onder de grill en eet smakelijk!

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende Spaanse tropische spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je

hangmat het strand op om de spelletjes te spelen.

Dinsdag in Griekenland

Grieks masker
Bij Griekse maskers zie je direct de emotie. Maak jij een blij, boos of juist verdrietig masker?

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

Ontdek de Sirtaki
De Sirtaki is een Griekse volksdans, die steeds sneller gaat op de muziek. Kunnen jullie het ritme bijhouden?

Klap, stamp en dans op de muziek!

Smokkelspel paard van Troje
Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Door een slimme list

veroverden de Grieken de stad Troje. Wij spelen deze verovering in de vorm van een smokkelspel na.

Woensdag
Op woensdag volgen de oudste kinderen het programma van de jongste groep

Donderdag in Engeland
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In de rol van Harry Potter
Harry Potter, de tovenaarsleerling van Zweinstein zit op school samen met zijn vrienden Ron Wemel en

Hermelien Griffel. Maak van een wc-rolletje je eigen Harry Potter en zijn vrienden.

Scones
Scones zijn Engelse cakejes die je kunt eten als tussendoortje of bij een high tea. Ze zijn heerlijk! Wij gaan ze

zelf maken.

Vliegend theezakje
Met vuur kun je van alles laten vliegen: luchtballonnen, theezakjes, een spaceshuttle, noem maar op. Met dit

proefje kun je veilig uitzoeken hoe dat werkt.

Britse Bulldog
Ben jij net zo snel en sterk als een Britse bulldog? We gaan het vandaag uittesten in dit leuke tikspel!

Vrijdag in Denemarken

Legografie
We maken te gekke foto's met LEGO-poppetjes in de hoofdrol! Legografie noemen ze dat. Zoek je poppetje

uit, vind een toffe plek en fotograferen maar!

LEGO trekpop
We maken een echte LEGO trekpop! Kies je karakter uit, kleur dit in en zet het in elkaar. Welk karakter kies jij?

LEGO Masters
Welk team bouwt de beste LEGO kunstwerken volgens Brickmaster en wint het gouden steentje?
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