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Westerweel 3: Backpack je gek in Noord-
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!

We starten de week in Costa Rica waar we een proefje doen met een bruisende

kokosnoot en we slurpen van een toekan cocktail. Op dinsdag brengen we een

bezoek in Canada, waar we met naald en draad een eland van vilt aan elkaar

naaien en ontsnappen uit de outdoor escape the forest. Kijk in Mexico uit voor

de waterpiñata en knutsel snel een gelukshanger "Ojo de Dios". Op Cuba maken

we een cactus van spons.

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 Costa Rica
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Luie luiaards
Ken jij de luiaard? Zoals zijn naam al zegt is hij een beetje lui, hij beweegt erg traag! Ze komen in het wild voor in

Costa Rica! Maak je eigen luiaard en neem hem overal mee naar toe.

Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Bruisende kokosnoot
Wauw, dit is echt een mega gaaf proefje! We laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen en bruisen. Het

is leuk om te zien en het ruikt ook nog eens erg lekker!

Zoek de gouden kokosnoot
Er is een gouden kokosnoot verstopt. Het team dat deze kokosnoot als eerste weet te vinden wacht natuurlijk

eeuwige roem en misschien ook nog wel een gouden prijs?

Dinsdag in Canada

Eland van vilt
Een eland is een zeer groot dier met een grote snuit en een gewei. Wij maken er eentje na van vilt!

Escape the forest
Oh nee! De deur van onze BSO zit op slot. Wie heeft dat gedaan? Zonder code kunnen we er niet in. Vinden

we de code èn iets lekkers? We hebben 45 minuten om alle opdrachten tot een goed einde te brengen...

Woensdag
Op woensdag sluiten de oudste kinderen zich aan bij de jongste groep.

Donderdag in Mexico
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Gelukshanger "Ojo de Dios"
De "Ojo de Dios" is een oud symbool van de Huichol stam uit Mexico. Ze werken als bescherming voor

iedereen die er een heeft. Voor wie maak jij deze gelukshanger?

Guacamole
Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee hoor. Het is gewoon een kwestie van een beetje

mengen van de juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

Vrijdag in Cuba

Laat jouw auto rijden
Leuk hoor, met auto’s spelen. Maar het is wel vermoeiend om ze steeds een zetje te moeten geven. Kun jij dit

autootje in elkaar knutselen en laten rijden?

Gezonde cactussen
Gezonde cactussen maken van groente, fruit en/of kaasblokjes. Een heerlijk gezonde traktatie!

De dorstige cactus
Kan een cactus water opnemen? Of hoeft hij dat niet eens? Bij deze proeven leren we de prikkelplanten een

beetje kennen.
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