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Tulpenhapje
Het is lente en de bloemen staan in bloei! Maak deze leuke tulpen hapjes van wortel, komkommer en meloen. Smikkel je
mee?

Dennenappel vogeltjes
Dit vogeltje gemaakt van een dennenappel is niet alleen een leuke activiteit voor in de herfst. Met een touwtje eraan kan
hij in december ook dienen als kerstknutsel voor in de kerstboom!

Vogelkoekjes
Het is toch heerlijk om 's morgens wakker te worden van het vrolijke gekwetter van vogeltjes? Lok ze naar je tuin of balkon
met deze heerlijke vogelkoekjes!

Dinsdag 23 februari
NME centrum
Vandaag gaan wij naar het NME in Schiedam. Hier gaan wij allerlei leuke activiteiten doen die het NME voor ons heeft
bedacht en te maken heeft met de natuur!

Wilde weetjes
In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar
en ondertussen de natuur ontdekken.

Houten hartjes
Naar buiten op zoek naar takjes en dan maken we er een kunstwerk van. We verven de stokjes en verbinden ze met
ijzerdraad. Zo maken we een prachtig hart.
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Woensdag 24 februari
Rijstwafels vermomd als dieren
Wat zijn ze leuk! We maken een muis, een bruine beer, een ijsbeer, een....? Verzin jij er zelf ook nog een paar? Eet smakelijk!

Dieren memohouders
Met behulp van wasknijpers maken we een memohouder Maak een leeuw, schaap of varken. Of misschien heb je zelf een
idee voor een ander dier?

Kriebelende insecten
Mieren, lieveheersbeestjes, torretjes en misschien wel een spinnetje... We gaan ze van dichtbij bekijken. Eigenlijk zijn ze
helemaal niet eng, maar juist heel mooi! Tuur je mee?

Donderdag 25 februari
Ontdek de slaapplek
Weet jij waar de dieren buiten slapen? Heb jij hun slaapplekjes wel eens ontdekt? Zoek maar mee!

Deegbiggetjes
Biggetjes zien er superschattig uit. Nu maken we ze na met bladerdeeg en knakworst. Bere-lekkere biggetjes dus!

Natuurmobiel
In de natuur zijn de mooiste schatten te vinden: mooie blaadjes, takjes, schelpjes, en bloemetjes bijvoorbeeld. Als we
genoeg schatten hebben verzameld, maken we er een mooie mobiel van.

Vrijdag 26 februari
Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen picknick
voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke �lm.

Klauterwoud
Vandaag gaan wij naar het klauterwoud in Vlaardingen. Trek je regenlaarzen en oude kleding maar aan want wij kunnen
vandaag erg vies worden!
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