
 

Ter land, ter zee of in de lucht op De Schelf
20 jul. t/m 31 jul.

 

Eetbare pinguïns

Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf pinguïns kunt

maken die je op kunt eten? We gaan er mee aan de slag!

IJskoude experimenten

Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke proefjes mee doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld

als je water laat bevriezen? En smelt ijs sneller als je er zout bij doet? Daar kom je allemaal

achter tijdens de ijskoude proefjes.

Maandag 20 juli

Waterballonnen varia

We spelen verschillende spellen met waterballonnen. Want er is zo veel mogelijk met dit leuke

materiaal!

Raketfruitspies

Een gezonde raket die niet naar de maan vliegt maar direct naar je mond.

Dinsdag 21 juli

Maanvis, rog of Nemo?

Blub... blub... daar komt een schattig visje. Maar pas op! Daarachteraan komt een haai!!

Vandaag maken we een zee vol vissen en haaien van papieren bordjes.

IJskoud speelgoed

We bevriezen ons speelgoed. Zo ontstaat er een ijsblok. Maar hoe gaan we dit speelgoed er

ooit weer uit krijgen? We gaan bikken!

Woensdag 22 juli



 

 

Darten met water

Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!

Zwemmende zeemeerminnen

Is het een vis? Is het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies zelf jouw favoriete manier om

een zeemeermin te maken.

Donderdag 23 juli

Onderwatervulkaan

Ontdek waar warmte naar toe gaat!

Bananendolfijn

Dolfijnen zwemmen in de zee, maar wij laten ze zwemmen in druiven! We maken een gezonde

snack, die erg leuk is om als traktatie te geven.

Vrijdag 24 juli

Waterzeskamp

Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outfit aan

die nat mag worden en doe mee!

Raket hotdogs

Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke hotdog broodjes die we

zelf bakken.

Maandag 27 juli

Schipper mag ik overvaren?

Hoe we in dit gezellige spel over gaan varen bepaalt de schipper. Doe wat hij zegt, dan mag

je niet getikt worden!

Dinsdag 28 juli



 

 

Maak je eigen flessenpost!

Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de mensen op het vasteland moet dat

natuurlijk via flessenpost. Wij gaan onze eigen flessenpost maken, het papier dat we daarvoor

gaan maken lijkt wel eeuwen oud! Ben je al benieuwd naar onze brief?

Duiken en snorkelen

Onder water is er zoveel te ontdekken! Zeker in tropische zeeën. Prachtig koraal, exotische

vissen...wat hoop jij dat je onderwater gaat zien? "Duik" dit leuke knutselwerkje in en maak je

eigen variant!

Ontdek zon, zee en strand!

Je hebt vast weleens op het strand een grote schelp tegen je oor gehouden. Het is dan net of

je de zee hoort, maar wat hoor je eigenlijk? En hoe kun je zelf een regenboog maken? Dit soort

vragen komen aan bod tijdens deze proefjes!

Woensdag 29 juli

Luchtballonmandje in 3D

Waar vlieg jij naartoe in deze ballon? Even knutselen en hij is af. Je kunt hem met mooi weer

ook buiten hangen, dan draait de ballon rond in de wind.

Schilderen met water

De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een emmer met water en een

kwast en schilderen maar!

Donderdag 30 juli

Vliegende vliegers

Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht kan

vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier.

Vrijdag 31 juli



 

 

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!



 

Op Safari op De Schelf
03 aug. t/m 14 aug.

 

Jungle Juice

Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons

zelfgemaakte sapje.

Tover jouw ruimte om tot jungle!

Zin in een tripje naar de jungle? Dan hoef je niet verder te zoeken, want wij halen de jungle

naar onze groep toe! We maken alle attributen zelf en knutselen de onderdelen in elkaar die

bij de jungle horen. Daar heb je geen reisbureau meer voor nodig!

Maandag 3 augustus

Kaa de slang

Ken jij Kaa de slang uit Jungle Book? Knutsel de slang na en maak slingerende bewegingen.

Jungle yoga

Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger en ontdek dat in heel veel

yogahoudingen dieren te herkennen zijn!

Dinsdag 4 augustus

Regenwoud koekjes

Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het regenwoud komen. Wij gaan

hier koekjes van bakken.

Pop-up aapje

Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met een satéprikker in een toiletrol

beweeg je een leuk aapje op en neer.

Woensdag 5 augustus



 

 

Slangen varia

We gaan aan de slag met het maken van sissende slangen! Wie maakt de langste, mooiste

of gevaarlijkste slang? Leef je helemaal uit en kies de slang die jij graag zou willen maken!

Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de

meeste paren bij elkaar en win!

Donderdag 6 augustus

Koning of koningin van de jungle

Een echte koning of koningin van de jungle draagt een schitterende kroon. Knutsel je eigen

kroon van papier en zet hem op!

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga

op het geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.

Vrijdag 7 augustus

Jungle tikkertjes & treffers

Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken? Het komt allemaal aan bod tijdens

deze sportieve mix van jungle spelletjes.

Mini moeras

Wat cool! Een eigen mini moeras. Kun jij de krokodil of de slang in het moeras vinden?

Maandag 10 augustus

Dinsdag 11 augustus



 

 

Wie is bang voor wie?

De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en de olifant voor de muis... Hoe dat

zit? Doe mee en vind het uit!

Regenboog kameleon

Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar eens aan het bordje, dan zul

je het wel zien!

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!

Jungle expeditie

Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele avonturen te beleven. Ga je

mee?

Woensdag 12 augustus

Bananenmuffins

We maken heerlijke muffins, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan er lekker bananen

doorheen!

Drinken bij de waterpoel

Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg naar de waterpoel om te gaan

drinken. Maar zijn ze wel snel genoeg?

Donderdag 13 augustus

Inzoomen

Kun jij aan de hand van een ingezoomde foto raden waar het een onderdeel van is? We gaan

er achter komen tijdens dit leuke spel!

Vrijdag 14 augustus



 

 

Tien tellen in de rimboe

Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe

sneller je moet lopen.



 

Als ik later groot ben op De Schelf
17 aug. t/m 28 aug.

 

Boeven vangen

Een superspannend spel, waarbij jij als boef het geld uit de kluis moet zien te stelen. Maar pas

op voor de politieagenten, want die zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het geld

in de kluis blijft!

Politiepet en boetes

Halt! Politie! Ja ja , jij hebt het hier voor het zeggen want nu kun je boetes uitschrijven na het

maken van deze pet en bijbehorende boetes.

Maandag 17 augustus
Vandaag gaan we een dagje aan de slag als echte politieagenten

Houten Klaas

We spelen allemaal een houten pop na. Kunnen we de houten pop ook laten beitelen,

schuren, zagen en timmeren, zodat hij kan dansen?

Flipperkast

Wie houdt de bal het langste in de lucht? Deze super toffe houten flipperkast maken, is al

onwijs leuk. En daarna zorgt hij ook nog eens voor urenlang speelplezier.

Dinsdag 18 augustus
Vandaag gaan we aan de slag als timmermannen en -vrouwen

Koksmuts maken

Als echte masterchef kan een koksmuts natuurlijk niet ontbreken. Maak hem eenvoudig zelf!

Woensdag 19 augustus
Vandaag zijn we in ons eigen restaurant



 

 

Fruitpizza

Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde combinatie maar dat is het niet. We maken

een bodem van zoet deeg en beleggen de pizza met de heerlijkste soorten vers fruit. Echt een

aanrader.

Oberrace

Heb jij de kwaliteiten van een goede ober? Ga je knoeien of lukt het jou om zonder een

druppeltje te verspillen de finish te bereiken?

Hulpdienst-tikspellen

Er zijn veel verschillende soorten tikspellen in het hulpdiensten thema. EHBO, sirene en zelfs

ziekenhuis tikkertje! Welk spel wil jij spelen?

Röntgenfoto maken

Als je een röntgenfoto laat maken van je hand dan kun je eigenlijk de binnenkant van je hand

bekijken. Je ziet dan je eigen botten. Deze foto's worden in het ziekenhuis genomen om te

controleren of je niets gebroken hebt. Zullen wij eens zo'n röntgenfoto namaken?

Donderdag 20 augustus
Vandaag worden we dokters

Modderig masker

Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen ontspannen! Doe de benodigdheden bij

elkaar en je kunt genieten!

Lipgloss maken

Wil je leren hoe je je eigen lipgloss kunt maken? Deze DIY Honey Cinnamon Lip Gloss gebruikt

slechts een paar eenvoudige ingrediënten voor een smakelijke natuurlijke lipgloss!

Vrijdag 21 augustus
Vandaag hebben we onze eigen schoonheidssalon (en ook voor de jongens wordt dat leuk!)

Maandag 24 augustus
We gaan op reis!



 

 

Ansichtkaarten maken

Waar ga je heen op vakantie? Waar ben je geweest of waar zou je graag naar toe gaan?

Knip, kleur, plak, scheur en maak je eigen ansichtkaart.

Ik ga op reis met een...

Er zijn allerlei manieren om de wereld rond te reizen. Vandaag gaan we 3 verschillende

vervoersmiddelen maken. Welke neem jij mee op reis?

De wereld rond in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen is een heel oud boek. Er wordt een reis gemaakt om de hele

wereld met allerlei vervoersmiddelen. Hoe ziet jouw wereldreis eruit?

MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan aan? Wat voor

beroep heb je en welke hobby's? We laten onze fantasie de vrije loop en maken een versie

van onszelf in de toekomst.

Tijdcapsule

Maak je eigen tijdcapsule, verstop deze en open de tijdcapsule over een paar jaar.... alle

herinneringen zijn bewaard gebleven.

Dinsdag 25 augustus
Als ik later groot ben...

Bouw je eigen tijdmachine

Ben jij ook zo benieuwd hoe het er aan toe ging in de Middeleeuwen of hoe holbewoners

leefden? Of wil je juist weten hoe het er in de toekomst uitziet? Bouw je eigen tijdmachine en

word een echte tijdreiziger.

Woensdag 26 augustus
Tijdmachine

Donderdag 27 augustus
Mijn eigen huis



 

 

Mijn huis van houten stokjes

Met 6 ijsstokjes maak je heel eenvoudig een huis. Schilder de stokjes in vrolijke kleuren en plak

er een foto in van je familie.

Hollandse Grachtenpanden

Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel grachtenpanden! Dit zijn hoge

huizen van vroegere tijden. Wij gaan vandaag deze typische Hollandse huizen namaken. Het

komt er vast heel mooi uit te zien!

Moodboard: word binnenhuisarchitect

We maken eerst een moodboard met kleuren, printjes en plaatjes van meubels die je mooi

vindt. Daarna richten we een mini-kamer in.

Familieboom

Hoe heet je vader? En je moeder? Heb je broers en zusjes? Je kunt iedereen van je familie een

plaatsje geven in deze familieboom.

Familie in evenwicht

We moeten ons goed concentreren anders vallen we. Lukt het ons om van de papa naar de

mama, van de opa naar de oma en van de broer naar de zus te lopen? Probeer je balans te

houden!

Schild met familiewapen

Elke ridder heeft een eigen familiewapen. met eigen kleuren en vormen. Tijd om je eigen schild

met jouw familiewapen te maken. Heb je nog geen familiewapen in de familie, geen

probleem. Probeer zelf er een te verzinnen en maak het op een mooi schild.

Vrijdag 28 augustus
Mijn familie


