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Zigzag door de Zoo

Dinsdag 1 november

Dierensilhouetten van tijdschri�en
Een waar kunstwerkje maken we met felgekleurde strookjes papier uit tijdschri�en. Dus
hierbij een oproepje! Heb je thuis nog tijdschri�en met veel kleur: neem z e mee!

Donderdag 3 november

Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als z e eenmaal klaar z ijn dan willen we
z e echt opeten. Leuk en lekker z ijn z e en eenvoudig om te maken. Ook een leuke
traktatietip!

Maandag 7 november

Rarara, wie stinkt er z o?
Elk dier hee� z ijn eigen soort poep. De poep van een neushoorn z iet er heel anders uit
dan van een leeuw. Dat komt door wat het dier eet. Wat weten jullie eigenlijk van
dierenpoep?

Dinsdag 8 november

Krokodil van komkommer
De rollen z ijn omgedraaid! Voor dez e krokodil hoef je niet bang te z ijn, we gaan hem
lekker opeten.

Donderdag 10 november

Diverse dierentikkertjes
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren
spelen. Er z ijn namelijk veel leuke varianten van! Dez e keer spelen we tikspellen met
een dierenthema. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies maar uit en spelen maar!
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Maandag 14 november

Welk dier hoor ik daar?
Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de dieren kunt herkennen op hun
geluid. Lukt jou dat?

Dinsdag 15 november

To�e tropische vissen
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!

Donderdag 17 november

Wat doet de pissebed?
Pissebedden z ijn enorm interessante diertjes! We gaan ontdekken wat z e lekker
eten vinden en of z e van nacht of dag houden. We kunnen ontz ettend veel over z e
leren!

Maandag 21 november

Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Help je mee je eigen dieren van z outdeeg te maken?

Dinsdag 22 november

Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en z org dat je niet geraakt wordt! Wat
is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je lekker uit!

Donderdag 24 november

Speuren naar bedreigde diersoorten
De dierentuin is niet alleen maar een leuk dagje uit. Dierentuinen proberen de mensen
ook dingen te leren over de natuur. Met veel dieren in de natuur gaat het heel slecht. We
noemen z e dan 'bedreigde diersoorten'. Over dierentuinen en hun bedreigde
diersoorten gaat dez e speurtocht.

Voor iedereen
14.15 uur tot 17.00 uur
Elke maand z ijn ook schoolkinderen die niet naar de BSO gaan van harte welkom
om tegen een vergoeding deel te nemen aan leuke en betekenisvolle activiteiten.
*Donderdag 24 november organiseren we een speurtocht door het dorp! *5 euro
per kind. *Lijkt het je leuk om dez e middag aanwez ig te z ijn bij de speurtocht?
Stuur dan een mail naar: ikc.sintbonifacius@eigenenwijz er.nl *Er kunnen
maximaal 22 kinderen mee doen dez e middag!

 


