
 

 

 

 

Speelhuiskalender Juni: 
Wondere Waterwereld! 

 

In de maand juni is het thema op de buitenschoolse opvang  

‘Wondere Waterwereld’! De hele maand draait om alles wat er 

onder water te zien en te ontdekken valt. Want wist je dat het 

onder het wateroppervlak krioelt van de vissen en beestjes, en 

dat koraal en zeesterren eigenlijk ook levende dieren zijn? Dus 

zet je duikbril maar op en ga met ons mee de diepte in!  

(w)Onderwater 
Geen onderwaterwereld zonder vissen, koraal en kwallen! We 

gaan dus samen aan de slag om ons aquarium te vullen met alles 

dat er onder water te ontekken valt. De jongste kinderen maken 

vissen, schildpadden, krabben en zeesterren van restmaterialen. 

Alle eierdozen en wc-rolletjes zijn van harte welkom! De oudste 

kinderen vullen de onderwaterwereld aan met kwallen van fris-

drankflessen en koraal van wc-papier-maché. Dat koraal is een 

kliederwerkje, maar het resultaat wordt vast prachtig!  

Uit het water, op je bord 
Natuurlijk is het Kinderkookcafé ook geopend deze maand! En het 

ingrediënt vis staat -hoe kan het ook anders- centraal. De jongste 

kinderen maken lekkere broodjes visstick. De oudste kinderen 

storten zich op het maken van echte sushi! Houd je niet van vis? 

Geen nood, want wist je dat je met mandarijnen hele leuke  

Nemo-vissen kunt maken? Ook lekker! We zijn heel nieuwsgierig 

hoe onze koks het er vanaf brengen in de keuken, en we hebben 

veel zin in het nieuwe thema. Jullie ook?  

Octopus en sardientje 
In de wondere waterwereld kunnen zeemeerminnen natuurlijk niet 

ontbreken. Wie doet er mee met de zeermeerminnendans? Of doe 

je liever een onderwaterrace? We doen allerlei actieve spelletjes die 

bij het thema passen, van het octopusspel tot het sardientjesspel. 

Laat je hengel-skills zien bij de sloot, doe mee met het parelzoeken 

of maak de langste schuimslang die je kunt bedenken. En zonder ‘n 

ouderwets spelletje koe..eh..VIShappen is het onderwaterthema 

natuurlijk niet compleet! Doe je mee?  


