Backpack je gek in Afrika
- Beresterk

11 juli
t/m
15 juli

Grote Beer BSO
Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent hebben we
activiteiten uit verschillende landen. Deze week gaan we op reis in Afrika.
We maken de Afrikaanse vlag na maar dan op een spijkerplankje. En wie heeft er
zin in pannenkoeken? Dat staat er deze week op het menu. Ook gaan we deze week
lasergamen. Wie gaat er winnen?
Groetjes,
Margareth, Luc en Dounia
LET OP: neem bij mooi weer altijd je ets en zwemkleding mee

Maandag 11 juli
Zwemmen

Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent.

Vandaag gaan we, afhankelijk van het weer, zwemmen in de
Tweesprong of in het buitenwater.

Neem je ets, zwemspullen en handdoek mee.
1001 nacht smoothie

Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde Ramadan
smoothie? De smoothie heeft prachtige kleuren en zit vol
vitamientjes.

We eten vandaag brood.
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Dinsdag 12 juli
Lasergamen Ghoybos Leiderdorp

Vandaag gaan we op een gezellige manier de strijd met elkaar
aan, we gaan lasergamen in het Ghoybos. Trek stevige schoenen
aan en kleding waar je makkelijk in kunt bewegen.

Vergeet je ets niet

Afrikaanse zonsondergang

Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk. Wij gaan hier
zelf mee aan de slag! Welk dier loopt er door jouw
zonsondergang?

We eten vandaag brood.
Woensdag 13 juli

Vandaag is Beresterk gesloten.

Donderdag 14 juli
Mummie voetbal

Egypte staat bekend om de piramides en de mummies. Wij
spelen mummie voetbal! Bij ieder tegendoelpunt verandert de
keeper steeds meer in een mummie. Ingewikkeld hoor!
Spijkerplankje Afrikaanse vlag

Een houten plankje, wat spijkers en draad. Meer heb je eigenlijk
niet nodig voor een mooi werkje in Afrikaanse sfeer.

We eten vandaag een Marokkaanse pannenkoek en brood.
Vrijdag 15 juli
Vandaag is Beresterk gesloten.

