
Thema Dierenrijk.
25 februari tot en met 01 maart

Maandag 25 februari

Land, lucht, water

Heb jij een goed reactievermogen? En
kennis van het land, de lucht en het
water? Dan is dit spel ideaal voor jou!

Woestijndieren nadoen

Als karavaan trekken we door de
woestijn... Onderweg komen we allerlei
dieren tegen, beeld ze uit! 

Dinsdag 26 februari

Pauw: verven met je handen

Een pauw heeft schitterende kleuren.
Het allermooiste is dit te zien wanneer
de pauw zijn veren opzet. Eigenlijk
gebeurt dat vooral wanneer een
mannetjes pauw indruk wil maken op
een vrouwtjes pauw. Wij maken met
onze handen een pauw die zo prachtig
is dat alle andere pauwen er meteen
verliefd op kunnen worden!

Van keukenhandschoen tot kip

Het moet niet veel gekker worden: van
keukenhandschoenen maken we
hippe kippen. Leuk dat dit is! 

Woensdag 27 februari

Nemo en vriendjes van papieren

bordjes

Tropische vissen hebben vaak
prachtige kleuren. Het clownsvisje
Nemo is helemaal een leuk visje.
Gebruik kleuren die jij mooi vindt en
maak van een eenvoudig papieren
bordje een mooie tropische vis.

Koala Koppie: crea boterham

Tijd voor de lunch, tijd voor een koala!
Wat? Nee, natuurlijk gaan we geen
echte koala eten maar we versieren
onze boterham zo, dat het op een echt
koala beertje lijkt. Grappig, simpel,
lekker en gezond!

Donderdag 28 februari

Handpoppen van sokken

Van een sok een fantasiedier maken
of misschien wel een mannetje of
vrouwtje? Felgekleurd, grappig, eng,
lelijk, lief....laat je fantasie de vrije loop
en maak je eigen sokpopcreatie.

Wolf, hoe laat is het?

Doe mee met dit spannende tikspel
met de wolf!

Vrijdag 1 maart

Kikkerrace

Maak je eigen kikker: hoe ver kan hij
springen? We doen een wedstrijdje! 

Dieren memory.

Leg de kaarten verspreid over de
grond met de afbeelding naar de grond
toe
zodat je niet kunt zien welk dier op het
plaatje staat. 
Elke speler mag om de beurt 2 plaatjes
om draaien en kijken wat er op staat.
Zijn de dieren hetzelfde mag de speler
nog een keer. Zijn ze niet hetzelfde leg
je ze weer omgedraaid terug. 
Wie aan het einde van het spel de
meeste kaarten heeft, heeft
gewonnen.


