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Reis om de wereld 4-12: Week 2 Oceanië
26 juli t/m 30 juli

Hallo allemaal,

Tijd om verder te gaan met onze wereldreis. Een nieuwe week betekent een nieuw
werelddeel. En ook dit is weer een hele bijzondere belevenis, want we gaan naar Oceanië.
De bekendste landen van dit werelddeel zijn Australië en Nieuw Zeeland, maar er horen
eigenlijk nog allerlei kleine eilanden bij! Oceanië is het werelddeel van de surfdudes en
surfchicks. Gelukkig is er een prach�ge oceaan vol kleurrijk koraal en de mooiste vissen, om
op te kunnen surfen!

Australië is een enorm land, waar van alles te beleven valt. We duiken naar de prach�ge
koraalriffen van het beroemde Great Barrier Reef, sporten met de krokodillen, gaan op
walkabout en smullen van lekkere broodjes van de barbie. En dat is nog maar een kleine
greep uit de ac�viteiten van deze week. Doe allemaal dus zeker mee!

Groetjes van het BSO team

Maandag 26 juli
Bijzondere beesten

Kangoeroe plantenbakje
Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed bekeken? Daar zit het
baby'tje in. Maar wat als wij die buidel nu eens voor iets heel anders gaan
gebruiken? Je zult snel zien wat we in gedachten hebben!

Krokodillenbal
De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend
met een bal beginnen we met het uitschakelen van de staart. Lukt het ons
samen?

Dinsdag 27 juli
Tradi�es

Aboriginal s�p verven
Dotpain�ng, schilderen met s�ppen, is de originele schilderkunst van de
Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook doen!

Maak je eigen broodjes
Steek die Barbie maar aan, dan bakken we net als echte Aussies ons brood
boven het vuur. Hmmmm, heerlijk!
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De haka
Deze tradi�onele "dans" uit Nieuw Zeeland ken je misschien wel van
rugby wedstrijden. Er worden krach�ge bewegingen gemaakt en
oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

Woensdag 28 juli
Surfdudes en surfchicks

Finding Nemo
Nemo is echt wel de bekendste vis uit die we kennen. Wist jij dat ze naar
Australië zwemmen? We gaan een Finding Nemo speurtocht doen om te
ontdekken wat we allemaal over de film weten!

Golven van de zee
Australië ligt in het werelddeel Oceanië en dat heet natuurlijk niet voor
niets zo. Overal rondom de eilanden is water te vinden. Maak in een lege
fles een mini-oceaan met golven!

Finding Nemo film kijken
Vandaag gaan wij gezellig een film kijken.

Donderdag 29 juli
Kruipers en sluipers

Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken? Deze keer
maken we buigbare kruipers! Waar kies jij voor? Een rups, slang of worm?
Groot of klein, je vindt ze allemaal in Australië.

Kruipers kapen
Lukt het jouw team om meer voer te verzamelen met de vliegenmepper
dan het andere team? Pas op dat de vogels jullie niet opeten! Wie wint
dit spannende smokkelspel?

Vrijdag 30 juli
De grote oceaan

Kwallen kakofonie
Een kakofonie van kwallen in de oceaan. De keuze is reuze! We kiezen de
kwal uit die we graag zouden willen maken en versieren hem op onze eigen
manier!

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?
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Plas�c soep lipdub
Heb jij thuis nog accessoires die met de zee te maken hebben? Neem ze
mee voor onze coole lipdub die we als BSO gaan opnemen! Weet je niet
wat een lipdub is? Het is een videoclip waarbij we doen alsof we zingen
en er vrolijk erop los dansen!

 


