Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20

We leren de andere
oerwouddieren kennen

We maken beestige
maskers

Aapje eet je banaan

Met de fiets door de
jungle

We gaan op sportsafari

Beestige knutselwerkjes

Versier de krokodil

We gaan vissen

Kan jij de dierengeluiden
raden?

Jungledieren knutselen

Waar is mijn verrekijker?

We gaan op sportsafari

We leren de andere
oerwouddieren kennen

Jungle estafette

Knutsel je eigen beestige
masker

Beestige dromenvangers

MEEBRENGEN OP UITSTAP:
lunchpakket, drinkbus met water,
regenjas

LET OP! Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug.

Kokosnoot spelen

Het grote jungledieren
kaartspel

Bouw je eigen jungle

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

Kan jij de dierengeluiden
raden?

Oerwoud memory

Knutselen:
slangenslingers

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

Fruitbrochettes

We redden het
regenwoud

Sporten op Madagaskar

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

Jungle memory

Tropische fruitsalade

We gaan op zoek naar
water in de jungle

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

Spel

(Voor)lezen

Expressie

Balspelen

Sporten

Dans/feest

Crea

Koken

Film

UITSTAP: Wat we gaan
doen is nog een
verrassing

UITSTAP: Wat we gaan
doen is nog een
verrassing

UITSTAP: We gaan naar
de zoo van Antwerpen

UITSTAP: We gaan naar
de zoo van Antwerpen
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Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20

We bakken jungle cake

Ontwaken in de jungle:
ochtendgymnastiek

Zoek je favoriete dier in
de jungle

Beestige
gezelschapsspelen

Kan jij de dieren raden?

Vang de slang

Spring als een kangeroe,
klim als een aap

Beestige maskers

Bouw je eigen kleine
oerwoud

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

We gaan op jacht

We gaan op zoek naar
water in de jungle

Beestige zelfportretten
maken

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

Klim je mee op de lianen?

De jungle van Tarzan en
Jane

Creëer je eigen jungle
dier

Cinéma de Buiteling:
Jungle boek

Spel

(Voor)lezen

Expressie

Balspelen

Sporten

Dans/feest

Crea

Koken

Film

UITSTAP: Domein van
Huizingen, breng je
zwemzak mee

UITSTAP: Speeltuin de
Nekker
Een krokodillenleven

Tortilla's

We leren de andere
oerwouddieren kennen

Slangen snack

Jungle parcours

Bouw je eigen jungle

MEEBRENGEN OP UITSTAP:
lunchpakket, drinkbus met water,
regenjas

LET OP! Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug.

UITSTAP: Domein van
Huizingen, breng je
zwemzak mee
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Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20

Kennismakingsspelletjes
en verhaaltjes

We gaan op zoek naar
een propere stad

Fruitsla maken

Beweeg als een
vuilnisman

Beweeg als een
vuilnisman

Recyclage collage

Gezonde smoothies

Kabouter gymnastiek

Kranten spelletjes

We vullen onze vaas met
bijpassende bloemen

Gerecycleerde vaasjes

Afval estafette

Kennismakingsspelletjes
& leren sorteren

Wegwerpspelletjes

Papier maché voetbal
knutselen

Sierlijke plastic flesjes

MEEBRENGEN OP UITSTAP:
lunchpakket, drinkbus met water,
regenjas

LET OP! Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug.

Krantenspelletjes

We testen onze nieuwe
kleren

Maak nieuwe kleren met
oude spullen

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

Krantenspelletjes

We vissen afval uit de zee
en ruimen het op

Krantenboeketjes maken

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

Koken: appel cake

Verzamel-het-juiste-afvalspel

Sport je proper

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

Wie wordt recyclage
kampioen?

Vegetarische wraps

We testen onze zelf
gemaakte bal

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

Spel

(Voor)lezen

Expressie

Balspelen

Sporten

Dans/feest

Crea

Koken

Film

We starten de dag met
een gezond ontbijt. In de
namiddag doen we een
zoektocht.

UITSTAP: Waar we
naartoe gaan is nog een
verrassing

UITSTAP: We gaan naar
het domein van
Huizingen, breng je
zwemzak mee

UITSTAP: We gaan naar
het domein van
Huizingen, breng je
zwemzak mee
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Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20

Gezonde fruitsla

We beklimmen de
afvalberg

Zoektocht naar afval en
we leren sorteren

We bouwen een
gerecycleerde wereld

Ten afval!

Afval zoektocht

Sierlijk plastic

We koken vandaag met
ingrediënten zonder een
verpakking

Wie wordt
afvalkampioen?

Heerlijke milkshakes

Afvalestafette in de stad

Recyclage robot bouwen

MEEBRENGEN OP UITSTAP:
lunchpakket, drinkbus met water,
regenjas

LET OP! Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug.

UITSTAP: We maken een
fantastische boottocht in
Gent

UITSTAP: Waar we
naartoe gaan is nog een
verrassing

Afvalestafette in het park

Knutselen: gereycleerde
juwelen maken

Recyclage memory spel

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

Beweeg als een
Vuilnisman

Afvalestafette in de stad

Maak je eigen puzzel

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

UITSTAP: We gaan naar
het provinciaal domein
De Gavers in
Geraardsbergen, breng je
zwemzak mee

Ten afval!

De sumoworstelaars
vechten voor een propere
wereld

We maken zelf papier

Toonmoment: ouders
welkom vanaf 16u

Spel

(Voor)lezen

Expressie

Balspelen

Sporten

Dans/feest

Crea

Koken

Film
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