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Westerweel 3: Backpack je gek in Zuid-
Amerika
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!

In Argentinië dansen we de tango en smullen we van Empanadas. Dinsdag

arriveren we In Brazilië maken we een carnaval vieren en genieten we van een

manogsapje. In Suriname, gaan we op donderdag een potje honkbal spelen.

Vrijdag brengen we een bezoek aan Peru, waar we een panfluit maken.

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 Argentinië
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Ontwerp je eigen paard
Welkom op de ranch in Argentinië, de plek voor veel paarden. Wij gaan vandaag onze eigen paard ontwerpen

op papier!

Empanadas
In Spanje en Zuid-Amerika eten ze graag dit deeghapje gevuld met gehakt. Met dit recept wordt het maken

ervan een fluitje van een cent!

Tango Tunes
Tune in op tangomuziek en speel deze leuke spelletjes! Wie kan er het beste stilstaan, het makkelijkst de roos

doorgeven en valt er als laatste af?

Dinsdag in Brazilie

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit

mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de natuur in te gaan en

onze eigen materialen uit te kiezen.

Spelletjesmix: Carnaval
We spelen verschillende carnaval spelletjes zoals liedjes estafette, praalwagens wisselen, droppen of stoppen

en nog veel meer. Allemaal in carnavalsstijl, doe mee!

Carnaval ritmemuziekstuk
Muziek tijdens carnaval is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen en meer!

Wij gaan met eigen instrumenten ritme leren kennen!

Woensdag
Op woensdag volgen we het programma van de jongste kinderen

Donderdag in Suriname
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Surinaamse pindasoep
We kunnen gewone pindakaas gebruiken maar ook Surinaamse. En zullen we het durven een pepertje te

gebruiken. We gaan op ontdekkingstocht!

Junglegroen
Hoe groeit al het groen in de jungle?! Niet alle planten krijgen evenveel lucht en licht. Wat gebeurt er dan? Wij

proberen het uit te vinden!

Honkbal
We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar is net even iets anders. Sla de bal weg en rennen

maar!

Vrijdag in Peru

Lama marionet
In Peru leven veel lama's en alpaca's. Deze vrolijke lama marionetten zijn superleuk om te maken en geven ook

daarna nog veel speelplezier.

Panfluit maken
De panfluit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten werden gemaakt van verschillende

materialen uit Peru: hout, bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten. Wij maken een panfluit van PVC

buisjes.
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