
Zonnewijzer

Doe mee: Red de zee! Vossen en Hagedissen

(Hemelvaart)

27 t/m 31 mei

 

Hallo allemaal,

We gaan deze week verder met het thema "Red de zee!".

Er staan weer allerlei activiteiten op het programma die te maken hebben met de

plastic soep in onze oceanen. Zo maken we een een zeilboot van piepschuim, gaan

we naar de speeltuin, volgen we een cupcake-workshop en op verzoek van veel

kinderen gaan we dol-fijne dolfijnenslijm maken! 

Groetjes van Ilonka, Debbie, Lana, Claudia, Hennie en Ilse.

Maandag 27 mei 

De Vossen en Hagedissen maken dol-fijne dolfijnenslijm.

Oh, dit willen de kinderen al zo lang. Slijm maken! We maken vandaag onze

eigen dol-fijne dolfijnenslijm! 

 

De Vossen en Hagedissen gaan naar de speeltuin.

We gaan fijn spelen in een (vernieuwde) speeltuin in de buurt van de BSO.  

 

Dinsdag 28 mei 

De Hagedissen gaan naar Monkey Town

Vandaag kunnen de Hagedissen zich helemaal uitleven in Monkey Town.

Lekker springen, klimmen en klauteren!

Trek kleding aan waar je je goed in kunt bewegen. Je krijgt van ons een

Kindkracht-shirt aan.

 

De Vossen maken een houten vogelhuisje.

"In mei leggen alle vogels een ei". Daarom maken de Vossen vandaag een

vogelhuisje van hout. 
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Woensdag 29 mei 

We knutselen een zeilbootje van piepschuim.

Met karton, satéprikkers en piepschuim maken we een echt zeilbootje dat

kan drijven.

 

We maken een dolfijn van banaan.

Dolfijnen zwemmen in de zee, maar wij laten ze vandaag zwemmen in

druiven! We maken een gezonde snack en eten hem daarna lekker op.

 

Donderdag 30 mei 

HEMELVAARTSDAG

VANDAAG IS DE BSO GESLOTEN.

 

 

Vrijdag 31 mei 

De Vossen en Hagedissen krijgen  een cupcake workshop.

Onze collega Danielle gaat met de kinderen cupcakes decoreren met

marsepein.

Zij doet dit passend bij het thema "Doe mee: Red de Zee!".

 

De Vossen en Hagedissen tekenen hun eigen oceaan.

 De Vossen en Hagedissen gaan tekenen en kleuren met stoepkrijt. Ze

veranderen het plein van de BSO in een mooie oceaan. 
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