
Happy in m'n hangmat week 4:
Waterwereld
02 augustus t/m 06 augustus

De Speelweide

Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het water te
zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op vakan�e! Deze week gaan we
veel met de waterwereld doen. We doen waterige proe�es, maken mooie crea�es over de
waterwereld en doen verschillende waterspellen! Soms kunnen we wel een beetje nat
worden, maar ach: dat is toch alleen maar leuk?

Groetjes,

Het team van de BSO 

Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander?
Je moet scoren met een na�e spons. Lukt je dat?

Het mooiste visje van de zee
Ken je dit boek van Marcus Pfister? Regenboog is de mooiste vis in de
zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor hee� hij geen enkele vriend.
Pas als hij een van zijn mooie schubben weggee� - en later nog meer -
vinden ze hem aardig en merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te
hebben dan om de mooiste te zijn! Wij maken ook een mooie vis.

Synchroonzwemmen op het droge
Zonder zwembad toch een spectaculaire show synchroonzwemmen
laten zien? Dat kan! We studeren op het droge een hele choreografie in
en we kunnen niet wachten om het te laten zien!

Koraalrif
Diep in de zee ligt een prach�g koraalrif met �entallen vissen, mooie
planten en een explosie van kleuren! Ontwerp je eigen koraalrif en laat
je fantasie de vrije loop!

Spaghetti inktvissen
Twee ingrediënten heb je maar nodig om super grappige eetbare
inktvissen te maken. Een soort worstjes met wormen zou je het ook
kunnen noemen. Het klinkt misschien best vies, maar eigenlijk is het
heel lekker!

Inktvistikkertje
Spreid je tentakels als een octopus en �k wie je �kken kunt!
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Duiken en snorkelen
Onder water is er zoveel te ontdekken! Zeker in tropische zeeën.
Prach�g koraal, exo�sche vissen...wat hoop jij dat je onderwater gaat
zien? "Duik" dit leuke knutselwerkje in en maak je eigen variant!

 


