
Spetters

Doe mee: red de zee! Orka's, Pinguïns en

Haaien (Hemelvaart)

27 t/m 31 mei

 

Hallo allemaal,

Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen gerecht zoals je misschien

zou denken maar dat is juist iets wat je helemaal niet wilt eten! 

Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren opeten. En vervolgens

smullen wij weer van vissen... het is dus geen goed idee om zomaar plastic te

gebruiken: waar komt het wel niet terecht?

Ontdek het allemaal bij het doen van activiteiten rondom het thema 'red de zee'.

Zo spelen we drijfbal, maken we een gezonde cocktail, knutselen we een vis van

een plastic fles en gaan we samen met Nemo op speurtocht!

Groetjes van Dionne, Laura, Karlijn, Babette en Meryem

Maandag 27 mei 

Drijfbal

Kun jij goed mikken met de bal? Kom en laat het zien tijdens dit spel!

 

VOC Cocktail

De Mexicaanse heerser Montezuma introduceerde vanille bij de Spaanse

ontdekkingsreiziger Cortez, die het in de 16de eeuw meebracht naar Europa.

Voor ons drankje van vandaag gebruiken we wat vanilleyoghurt. Een heerlijke

cocktail voor op een warme dag.

 

Dinsdag 28 mei 

Tropische vis van lege fles

Van een grote lege plastic fles maken we een tropische vis. Heb je fles van

twee liter of anderhalve liter over die we mogen gebruiken? Ook halve liter

flesjes zijn prima! Neem maar mee! Je krijgt er een prachtig gekleurde vis

voor terug. Tenminste...als je een beetje je best doet.
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 Finding Nemo speurtocht

Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen. Maar weten we er wel

zoveel vanaf als dat we denken?

 

Woensdag 29 mei 

Zo gezond als een vis

Met plakjes appel, roomkaas en verschillende soorten fruit maken we onze

eigen fruitvissen. Eet ze snel op, voordat ze wegzwemmen!

 

Prik het plein schoon!

Vandaag gaan we het plein schoon prikken. Wat voor afval zullen we

allemaal vinden?

 

Natuurvrienden

Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten,

poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes maken. We laten je een

voorbeeld zien ter inspiratie en daarna trekken we erop uit! We maken foto's

van het resultaat.

 

Donderdag 30 mei 

Hemelvaartsdag

Vandaag is het Hemelvaartsdag daarom is de BSO gesloten. Tot vrijdag!
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Vrijdag 31 mei 

Dagje op pad naar.....

Vandaag spelen we met de Zeeleeuwen! We gaan er een leuke dag van

maken en we gaan op pad naar..... :)
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