Backpack je gek in Afrika
- Haaien

11 juli
t/m
15 juli

Spetters 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 gaan we op
avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons
rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo
vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko genieten van het
wegdromen bij het maken van een vliegend tapijt. Geen tijd om te blijven, want we
gaan daarna direct door naar Egypte het raadsel van Cleopatra proberen op te
lossen en we gaan op uitje vandaag. Op donderdag spelen we in Zuid-Afrika, daar
maken we vrolijke Afrikaanse kunst en maken we een healthy lion!

Maandag in Marokko
Vliegend tapijt

Dek de tafel in Oosterse en sprookjesachtige sfeer met deze
onderzetters die er uitzien als een Vliegend Tapijt!
Oosters Stratego

Speel samen deze leuke Oosterse variant op levend Stratego! Het
doel is om zo veel mogelijk kaartjes naar de eigen thuisbasis te
brengen. Maar ondertussen moet er ook gezocht worden naar
de vlag van het andere team...

Lunch: tosti

Dinsdag in Egypte
Lasergamen in het Ghoybos

We etsen samen met Beresterk naar het Ghoybos in
Leiderdorp. Daar gaan we lasergamen, hoe gaaf is dat! Doe
kleding aan die vies mag worden, het liefst een lange broek en
dichte schoenen i.v.m. brandnetels.
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Het raadsel van Cleopatra

Heeft een kameel of een dromedaris nou twee bulten? Kan er
wel iets groeien in de woestijn? En wat betekent een 'fata
morgana'? Geef de goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen
en los het raadsel van Cleopatra op!
Lunch: bolletjes

Donderdag in Zuid-Afrika
Healthy Lion

Lion betekent leeuw! Kennen jullie het bekende Lion-snoepje?
Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en
caramel. Wij maken hier de gezonde variant van!
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?
Lunch: brood

