Welkom in de wereld van de Avengers
18 jul. t/m 22 jul.

Deze week gaan we met zijn allen naar de wereld van de
superhelden. We gaan naar de wereld van Spider-Man, Iron Man,
Captain America, Wolverine, De Hulk, Thor en nog veel meer
superhelden.

Welke Avenger is jouw favoriete superheld?

Maandag 18 juli
Kraak de code
De ketting van de barones is gestolen! De dieven hebben een briefje
achtergelaten in de kluis, maar eerst moeten we de code kraken!
Via een speurtocht gaan we opzoek naar de code en zo ontdekken
we wie de dieven zijn!

Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen

óf door

een oud t-shirt te verknippen. Helemaal niet moeilijk en supergaaf.

Dinsdag 19 juli
Gewichtheffen: eetbare halters
Misschien krijg je er wel wat extra kracht van: eetbare gewichten. Je
noemt ze halters. Til ze op en...eet ze op! Lekker!

Schurken scavenger hunt
Overal zijn er echte schurken verstopt! Lukt het jou hen te vinden?
Wie verzamelt ze het snelst tijdens deze "hunt"?

Woensdag 20 juli
Schild maken
Elke held heeft een eigen schild, met eigen kleuren en vormen.
Probeer zelf een wapen te verzinnen en maak het op een mooi
schild.

Donderdag 21 juli
Scan to enter
Niet iedereen mag zomaar een laboratorium of een geheime ruimte
betreden. Een irisscan van je ogen kan toegang verlenen of een
speciaal pasje. Maar je eigen handafdruk scannen kan ook!

Superhelden setspel
Wie vind zo snel mogelijk de superhelden? De kaartjes liggen
allemaal door elkaar en we doen een wedstrijd wie de meeste
superhelden bij elkaar weet te zoeken.

Vrijdag 22 juli
Toiletrol schaduwspel
We maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met
licht en schaduw op de muur te schijnen. Welke vorm zou jij graag
op de muur willen toveren?

