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Fijn dat jullie allemaal naar school zijn geweest 
en dat de activiteiten van de Talententent ook 
weer konden starten na de zomer!
Nu hebben jullie herfstvakantie, maar misschien 
heb je toch nog zin om iets leuks te doen thuis.
De docenten van de Talententent hebben weer 
een aantal leuke opdrachten voor jullie gemaakt 
die je zelf kunt doen. Lekker makkelijk: gewoon 
op het linkje klikken en aan de slag!
Fijne vakantie en tot snel!

Team Talententent Zuid

    Volg ons ook op        $ Instagram: Dynamo_talententent_zuid 

!   Facebook: Talententent Zuid  

 

SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB 2
Zelf thuis pizza maken met de Smaaksoldaatjes!
https://youtu.be/J2c2J44LLvo 

ZOEKPLAATJES
Gekke dieren zoeken in het Rijksmuseum! 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families

DANSSCHOOL DANSDANSEN 2
Doe een echte balletles op muziek van Frozen2!
https://youtu.be/Sj-55nTnTzo

NATUURLIJK, IK KNUTSEL EEN HERFSTDIER
Verzamel tijdens je wandeling in park of bos in een doorzichtige zak 
herfstbladeren, kastanjes en andere dingen uit de natuur. Laat ze 
drogen. Draai de hoeken van de zak links- en rechtsboven vast met 
plakband. Zo maak je oren. Maak met papier, vilstiften, wiebelogen, 
plakband en lijm een dier dat je leuk vindt en plak alles op de plastic 
zak: een poes, hond, uil, konijn of.....welk dier bedenk jij? Veel plezier!

MAAK JE EIGEN ROLLERCOASTER  
KNIKKERBAAN  2
Wist je dat je stevige bouwwerken kunt maken met papier? 
Nodig: papier, schaar, lijmstift, knikker en eventueel een niettang.
Kijk hier voor alle foto’s van het stappenplan

Stap 1
Vouw een A4-tje twee keer dubbel zodat er drie vouwlijnen ontstaan. 
Knip op de vouwlijn het papier door en maak lange smalle stroken.

Stap 2 
Vouw de stroken in drieën en maak U-profielen voor een lichte en 
stevige constructie. 

Stap 3 Pijlers & Staanders
Het U-profiel op de  vouwlijn inknippen (ongeveer 2 á 3 cm). 
Vouw de flapjes naar  buiten.      
Dit zijn de lijmranden.

Stap 4 Bochten maken 
Neem een U-profiel en knip ergens in het midden door de eerste 
vouwlijn en stop bij de tweede vouwlijn. Eén kant inlijmen en bocht 
maken.

DE SPIN IN DE APPELBOOM  2
Op een echte herfstdag is het heerlijk om met een lekkere beker 
warme chocomel in de hand te luisteren naar een leuk herfstverhaal. 
Verhalenvertelster Melanie Plag, die de activiteit ‘Verhalenatelier’ op de 
Kindercampus Zuidas verzorgt, vertelt je een verhaal over ‘De spin in de 
appelboom’. Bij het verhaal vind je ook enkele leuke activiteiten om na 
afloop te doen. Veel luisterplezier!
Luister hier het verhaal

TALENTENTENT THUISKRANT
HERFSTVAKANTIE 2020
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