
Happy in m'n hangmat week 1: Hawaï

12 juli t/m 16 juli

De Speelweide

Hallo allemaal,

Deze vakan�e gaan we happy beginnen met het thema Hawaii! Hawaii is een eiland in de
Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten. Hawaii staat natuurlijk voor
vakan�e, kokosnoten, heerlijke fruithapjes en strand!

We wanen ons met de ac�viteiten van deze week even een weekje op vakan�e.

Palmbomen maken, watermeloenpizza's eten, proe�es met de zon en echte Hawaii Games:
we gaan het deze week allemaal meemaken!

Groetjes van het zomerse BSO team

Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier dat het toch net lijkt
alsof je de allerhipste slippers aan hebt? Dat kan wanneer we je voeten
schminken alsof je echte flipflops aan hebt. Jij bepaalt het design!

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

Lavalamp
Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie. Niets geen
stekker in het stopcontact, maar gewoon eens kijken wat er gebeurt.
Leuk proe�e!

Bounty's maken
Je kent ze wel.. Die heerlijke repen met chocolade en kokos. Bounty's!
Oeh, dat is lekker....Wij gaan zelf bounty's maken. Nóg veel lekkerder
dus! Als ze eenmaal klaar zijn kun je er vast niet vanaf blijven en zijn ze
zo op. Doe je ook gezellig mee?

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een tradi�onele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer
gedragen als lichaamsversiering. Onder inwoners van Hawaï worden
lei's overhandigd en gedragen bij officiële ceremonies maar wij
gebruiken 'm gewoon om te vieren dat we vakan�e hebben!

Hawaii Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in Hawaii. Deze
werden uitgesneden in hout of steen en in de vorm van figuren uit de
Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze maken van karton!

Hulameisje en zeemeerminvriendin van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag een
vrolijk hula meisje!

 




