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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!

Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we een

keer met ons voeten in het zand gaan en in het water. Dinsdag hebben we een

uiterst sportieve dag op de "camping" en donderdag gaan we naar Denemarken.

Denemarken staat bekend om legoland, daarom zal onze dag ook in het teken

staan van lego!

Maandag in Spanje

Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong
Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in

Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het

water liggen ? Neem je zwemspullen en handdoek mee.

Zandschilderij met je voeten
Als je op de Spaande costa's loopt zie je de afdruk van je voeten

in het zand. We nemen ze mee, of nouja... eigenlijk maken we ze

op een schilderij!

lunch: brood

Dinsdag in Griekenland

Sportdag
Vandaag gaan we de hele dag sporten bij Beresterk. Er zijn

verschillende leuke en sportieve spellen opgezet, met meerdere

BSO groepen zullen wij dit gaan doen. Kom op de �ets en doe je

sport kleding aan of neem het mee!

Lunch: bbq bij beresterk
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Donderdag in Denemarken

LEGO Masters
Welk team bouwt de beste LEGO kunstwerken volgens

Brickmaster en wint het gouden steentje?

Legografie
We maken te gekke foto's met LEGO-poppetjes in de hoofdrol!

Legogra�e noemen ze dat. Zoek je poppetje uit, vind een toffe

plek en fotograferen maar!

Lunch: Wraps
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