Schooldag tot de middag
Er is GEEN namiddag opvang
van De Buiteling!

Geef elke dag een brooddoos
met boterhammen, een
drinkbus met water en een
gezond 10-uurtje en 4-uurtje in
een doosje mee. Geef nooit
snoep, zoete koeken, chips of
snacks mee!

Z

Vind de juiste vlag

Z

Voelen, zien, luisteren
(proeven)

b

"Ik ga naar Marroko, ga jij
mee?"

L

We maken zelf onze vlag

L

Een pennenbakje van
strijkkralen

L

Een kameel knutselen

b

Zie jij de ninja? Sport
estafette

Z

Expeditie Robinson in
Australië

Z

Een route met de Tour de
France

Z

Kung Fu op de chinees
muur

b

Springen als kangoeroes

N

De slimste mens ter
wereld (quiz)

Z

Kennismaking met onze
toeristen uit de hele
wereld

N

Eigen eiland ontdekken

T

Klassieke Italiaanse
Tiramisu maken

b

Wedstrijd naar het einde
van de wereld

L

Wereld collage maken

Z

Voetje van de vloer

Z

Kennismaking spel "Kom
uit je land"

b

Sporten in kinderland

Z

Het snelste ster spel

N

De wereld leren kennen
(quiz)

L

Een magische
wereldkaart maken

Z

Reis met mij mee rond de
wereld

Schooldag

Door Covid-19 hebben wij deze
dag nodig om onze locatie
grondig schoon te maken.

Kinderen brengen:
7u30 tot 9u15
Kinderen ophalen:
16u tot 18u20
Kinderen brengen en ophalen
in Grensstraat n°67
Na een uitstap zijn we soms pas
na 16u terug!
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b

Wie is Super Mario?
Kennismakingsspel

L

Eigen Mario ontwerpen

Z

Memory spel

Z

Scoor jij de meeste
punten? "Bowling"

L

Tulpjes van Mario

2

Ik ben Mario
(puzzelstukken)

b

Hindernissenparcours

b

Wedstrijd tussen Mario
en Luigi

b

Waterspelletjes met
Mario

b

Parcours buitenspel

b

Fit voor het grote
avontuur

M

Wie vindt Princess Peach
de beste danser(es)?

Z

Waar is Mario's schat
verstopt?

Z

Wie zoekt, die vindt

Z

Mario heeft jouw hulp
nodig!

Z

Ontwijk de gevaarlijke
Bowser

L

Duik Super Mario's
wereld in

Z

Luigi's avontuurlijk
parcours

L

Help Mario sterker te
worden

b

Wie wint de race van het
jaar?

Z

Kijk uit voor de pirana
plant

Z

Blokken breken, munten
kweken

Z

Watergevecht

L

Een collage van super
Mario maken

U

Het verjaardagsfeest van
Mario

b

Het einde van het level
vinden

c

Een wandeling in de park

I

Mutsjes van Mario en
Luigi naaien

T

Mini Mario's bakken

P

Super Mario Bros kijken

Z

Spel: Mario blast

Z

Tilt-A-Cup spel

b

Rit op een magisch tapijt
in Marioland

Z

Mario transformeert tot
een gouden wolf

T

Supervoedsel kookatelier

b

Zoek de weg naar
superland

L

Rits trekt sleutel hanger

Z

Beleef de sfeer met
Mario Bros

L

Killer planten maken

b

Red de prinses uit
Bowser's klauwen
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L

Kikker masker maken

Z

Waar is kikkertje naartoe?

L

Kikker is verliefd

Z

Kikkers en katten

L

Eigen kikker ontwerpen

Z

In de vijver - uit de vijver

Z

Kikkerestafette

b

Kikkers in de sportzaal

L

Kikkers in de natuur

Z

Kwaak kwaak!

Z

Kikker Jacques en het
ruimteschip

b

Bevrijd Jacques uit het
doolhof

b

Samen op kikkeravontuur

Z

Wie is de betoverde
prins?

W

Relaxen op de waterlelies

L

Jacques belandt op de
maan

M

De kikkerdans

Z

Dolle kikkerpret

c

Op zoek naar Jacques
schatkist

Z

Het magische afscheid
van Jacques

b

Het leven van een kikker

T

Gezond ontbijt met een
kikkershake

Z

De kikker blaast zich op

L

We maken onze eigen
kikker

d

Kunnen de kikkers ook
basketballen?

Z

Kikkers in de vijver

Z

Kikker en nachtegaal

b

Big foot reis

c

In de natuur met onze
kikkers

U

Samen feesten

Z

Jacques reist het heelal in

L

Kikkertje in klei maken

Q

Jacques en zijn vrienden
in de ruimte

N

Vloeistoffen ontdekken

Z

Spel: Het kikkertje proeft

Z

Levensstadia van Jacques
de kikker

M

Street dance met Jacques

C

Yoga in de ruimte met
Jacques

Z

Jacques de piraat

T

Kikkererwten hapjes
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Z

Het koude dino ei

T

Dinofossielen maken

b

Dino eieren race

Z

Hete lava

L

Mysterieuze
dinosauruseieren

L

Maak je eigen dino
masker

Z

Dino speurtocht

N

Vulkaan uitbarsting

N

Ontdek de dinowereld

M

De dinodans

Z

De dino's terug tot leven
wekken

b

Excursie Jurassic Park

L

Dino eieren race

Z

Daar komt de T-rex

Z

Het koude dino ei

L

Een reis door de dino tijd

b

Dino speurtocht

Z

Hete lava

T

Volg het spoor

P

Platvoet en zijn vriendjes

Z

Kennismakingspel "Lijk jij
op mij?"

Z

De uitgestorven dino

b

Levende dino's

Z

Dinovoetje van de vloer

b

Dierentikkertje spelen

L

Botten en fossielen
makken van zout deeg

L

Speelgoed dino's
uitzanddeeg

P

We kijken naar een
filmpje "Gigantosaurus"

L

Eieren maken op 10
verschilende manieren

M

Dinosaurus dans

c

We gaan naar Jurassic
Park

Z

We zoeken dino fossielen

b

Parcours van de
ontdekkers en dieven

M

De indianen dansen met
de dinosaurussen

T

Dinofossielen maken

Z

Ontdekkers in de
dinowereld

N

Quiz over dinosaurussen

L

Maak je eigen dino

P

Film: Jurassic Park

Z

Dinosaurussen tegen
ontdekkers. Wie zal
winnen?
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L

Maak je eigen
dierenmaskers

H

Jungle bowling

b

De leeuw en de muizen

N

Ontdekkingstocht naar
mysterieuze dieren

Z

Het spel van de jungle

Z

Mini jungle golf

L

Panda's klimmen in de
bomen

L

Op zoek naar
dierensporen

Z

Springen als een aap

O

Ra ra ra welke jungledier
ben ik?

Z

Wie is het snelst?

Z

De koning van het
oerwoud

L

Help, ik verander in een
dier

Z

Hoor jij dat ook?

P

Een kijkje in de jungle

L

Wat ritselt daar tussen de
blaadjes?

Z

Kijk, een waterval

L

Met Tarzan slingeren aan
lianen

L

Gekleurde handjes

M

Dansen met de gekke
apen

Z

Dieren uitbeelden en
raden

Z

Ik ben… een aap!

Z

Kokosnoten verzamelen

L

We maken onze eige
jungle hoed

N

Grote quiz : Tarzan,
dieren, Jungle Boek

L

Verrekijkers maken

L

Jungledieren
sleutelhangers maken

b

Wedstrijd tussen
Mowgli's en wolven

P

Film kijken "Jungle Boek"

U

Safari feestje

c

Avonturiers vertrekken in
de jungle

N

Quiz over de jungle

O

Welk mysterieus dier is
dit?

L

Neem je slang mee naar
huis

b

Wie verdient de titel van
Tarzan?

c

Avonturiers vertrekken
naar de jungle

Z

Verloren in de jungle

T

Jungle salade klaarmaken

Z

Verrassingsdozen in de
jungle?

H

Bowlen in de jungle
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b

Parcours : Reis rond de
wereld

Z

De gekke spelletjes

a

Oeps, we tekenen met
water (toververven)

Z

Kennismakingsspel
minitheater in thema

L

Iedereen is zo raar!

L

Verven met de voeten!

N

Red de bevroren dieren!

B

Het is warm, het regent
niet. Maar wij worden nat!

B

Watergevecht : Wie is het
natste?

L

Maak je boot en vaar weg,
want hier gebeuren rare
dingen

Z

Work-out dobbelen

Z

Stoepkrijtspelletjes

b

Het gekke voetbalspel

Z

Draai het kleed om

Z

Binnenstebuiten,
ondersteboven

b

Apenkooi parcours

L

Zeepsop spuwende draak

L

Wie vangt die zotte vlieg?

Z

Het "Wat ligt er op mijn
bil" spel

M

Crazy Disco

Z

Eeen nik-nak
woordenslang

Z

Waar hou jij van?

Z

"Hand en hug"
(lichaamsdelen
benoemen en gebruiken)

Z

Kringspel "Wie ben ik"

L

Vakantie t-shirts maken
(met textielstiften)

L

Bladerwijzer knutselen
voor onze schoolagenda

L

Slang van muizentrapjes
maken

L

Slijm zonder lijm

P

We kijken naar een
filmpje "Bennie Stout"

M

Afsluiting van de zomer:
feestje

N

Quiz van de kinderen

Z

We spelen Blinde Boedha

V

Appel pong spelen

Z

We spelen Kapmaca

c

We gaan naar het park

Z

Jongens en meisjes
veranderen van rol

b

Meester doe
sportonderwijs

B

Lang zal de meester en
juf leven

b

Koh-lanta, het eiland van
de kikkers

O

Kinderen zijn de meesters
en juffen van morgen
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