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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 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 de week in Costa Rica waar we een toffe toekan knutselen en

dierenspelletjes spelen. Op dinsdag brengen we een bezoek aan de USA, waar we

een cowboy te paard maken en om te eten een stars- and stripesboteham. Prik je

in Cuba niet aan de kartonnen cactus en kijk uit voor alle eetbare auto's. In Mexico

smullen we van een Mexicaanse tortilla en maken we kennis met de waterpiñata.

In Canada wordt het bereleuk; we gaan op berenjacht!

Maandag in Costa Rica

Toffe toekans
Toekans vind je overal in Costa Rica en zijn prachtig met hun

grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Om er voor te

zorgen dat we vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken

knutselen wij ze zelf!

Diverse dierentikkertjes
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel

verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke

varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met een

dierenthema. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies maar uit en spelen

maar!

Dinsdag in de Verenigde Staten

Cowboy te paard
Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de

berijder maar ook de benen van het paard maken we van

houten wasknijpers.
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Stars and stripes boterham
Hebben jullie de Amerikaanse vlag weleens gezien? Wij

maken een heerlijke gezonde boterham, belegd met fruit in

een patroon van de Amerikaanse vlag. Een leuke én

lekkere lunch dus!

Goudzoekers
We gaan voor goud! Vandaag strijden de goudzoekers tegen de

cowboys. Jullie hebben maar één doel: zo veel mogelijk goud

vinden! Welk team wordt de winnaar?

Woensdag in Cuba

Kartonnen cactussen
Genieten van een mooie felgroene cactus in je huis zonder dat je

je er vervelend aan kunt prikken? Dat kan met deze kartonnen

variant. Leuk om te maken en het staat enorm cool!

Gezonde auto's
Vroemmmm... We maken verschillende kleurrijke Cubaanse

auto's en eten ze daarna op. Eet smakelijk!

Donderdag in Mexico

Mexicaanse tortilla's
Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het

bijna dagelijks. We vullen 'm met heerlijke en gezonde

ingrediënten!

Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is

gevuld met water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

Vrijdag in Canada

We lezen het boek (of kijken het filmpje): Wij gaan op berenjacht!
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Wij gaan op berenjacht!
Wij gaan op berenjacht! We gaan een hele grote vangen. Wat een

prachtige dag! We zijn niet bang. Doe je mee met dit leuke spel?!
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