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Hallo allemaal,

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een fleurige reis van
kleuren, geuren en smaken �jdens deze knalgekke kleurenparade!

Bouw een mini achtbaan en beleef de Rollercoaster Experience. Ontdek alle kleuren van de
regenboog op verschillende manieren. We verwennen onszelf daarbij met heerlijke
Regenboog wraps.

Kleurrijke Groetjes,

De Kidzclub

Maandag
Melkregenboog
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel!
Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!

S�ppenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prach�g s�ppenpatroon op keukenpapier.

Dinsdag
Geef kleur aan de kunstwerken van Escher
De kunstwerken van Escher zijn heel boeiend om naar te kijken. We gaan zelf ook
zo'n kunstwerk maken met alle kleuren van de regenboog!

Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je het las�g
met al die cijfers. Maar het kan ook met kleuren.

Woensdag
Gekleurde lijnenspel
Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie staat als eerste op de
goede lijn?

Donderdag
Bouw een mini achtbaan!
Steunpilaren, een looping en een bocht. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je
een achtbaan bouwt? Kom erachter in deze toffe ac�viteit en bouw je eigen mini
achtbaan!
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Kleur bekennen: het kleurrijke spreekwoordenspel
Het is �jd om kleur te bekennen! Welke spreekwoorden ken jij allemaal? We
beelden deze kleurrijke spreekwoorden uit en raden dit van elkaar!

Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit
eerder gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen smaken?

Vrijdag
Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let wel op..
Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de �jd. Lukt het jouw team
de meeste kleurenkwarte�en te verzamelen?

 


