
Backpack je gek in

Oceanië - Beresterk

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 Oceanië.

Deze week hebben we super leuke uitjes; we gaan zwemmen en mee doen aan

poldersport, dus neem je oude kleren mee! Ooit gehoord van de haka? Nou dat

gaan wij zelf leren!

Groetjes,

Margareth, Luc en Dounia

LET OP: neem bij mooi weer altijd je �ets en zwemkleding mee

Maandag 18 juli

Hawaii Tiki
Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent.

Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden op

Hawaii. Deze werden uitgesneden in hout of steen en in de vorm

van �guren uit de Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze

maken van papier!

Poldersport in de Kwakel
Slootje springen, klimmen, klauteren, sportwedstrijdjes tegen

elkaar, bij de poldersport kan het. Trek je oude kleren want

schoon blijven is lastig. Neem wel een extra setje kleding mee,

dan mag je na a�oop lekker douchen. We gaan er een gezellige

dag van maken!

We eten vandaag brood.

Dinsdag 19 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.

 

18 juli

t/m

22 juli
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Saté van gedroogd fruit
Kies een gedroogde fruitsoort, een noot en eventueel een

topping om deze lekkere satéballetjes te kunnen maken.

We eten vandaag brood.

Woensdag 20 juli

Vandaag is Beresterk gesloten.

Donderdag 21 juli

Aboriginal stip verven
Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele

schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook

doen!

De haka
Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden. Er

worden krachtige bewegingen gemaakt en oerkreten

uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

We eten vandaag broodje knakworst.

Vrijdag 22 juli

Vandaag is Beresterk gesloten.
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