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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!

In Argentinië maken we een zandkasteel en een fototoestel om dit te fotograferen.

Op dinsdag zetten we onze reis door naar Curaçao, waar we smakelijke

fruitschildpadden maken en dol-�jne slijm. In Brazilië is er de carnaval

photobooth en slurpen we van een mangosapje. We reizen door naar Suriname,

waar we het regenwoud trotseren tussen gekke kikkers. Op vrijdag brengen we

een bezoek aan Peru, waar we een spetterende alpaca maken en daarna ook nog

eens een alpaca kwartet spelen.

Maandag in Argentinië

Fototoestel knutselen

Het zandkasteel
Heb je wel eens een écht zandkasteel gebouwd? Met een schepje

en emmertje? Wij gaan ook een zandkasteel bouwen, maar dan

op een andere manier! Laat het zand maar door je vingers

glijden en waan je op een tropisch strand.

Dinsdag in Curaçao

Schilderen met een bellenblaas
Heb jij een zeepbel al eens goed bekeken? Wat een kleuren

heeft zo'n bel. Vandaag gaan we er nog wat kleur aan

toevoegen. "Schilder" je mee?

Dol-fijne dolfijnenslijm
We maken onze eigen dol-�jne dol�jnenslijm! Zonder

borax, mét dol�jntjes.
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Smakelijke fruitschildpad
Tijdens het zwemmen in de zee van Curaçao kom je vaak

zeeschildpadden tegen. Van divers groen fruit kun je een

schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Woensdag in Brazilië

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten

gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is

lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Carnaval photobooth
Ga aan de slag met het sjabloon uit de bijlage en maak je

eigen props voor de Braziliaanse carnaval photobooth.

Even lachen naar de camera en roep heel hard 'Olé'!

Donderdag in Suriname

Kikkers knutseltijd
In Suriname leven de boomkikkers. Wij maken vandaag een

kikkerkop met roltong. Vliegen vangen kan hij niet, maar het

ziet er wel tof uit!

Fruit maken
Vandaag mogen de kinderen zelf hun fruit samenstellen. Lust je

graag aardbeien of heb je liever appel of peer? Vul je beker met

wat je lekker vindt en smullen maar!

Fietsen op het grote plein
Neem vandaag je eigen �ets mee en �ets mee op het grote plein!

Neem je eigen �ets mee!

Vrijdag in Peru

Spetterende alpaca
Alpaca's zijn die schattige wollen beestjes die lijken op een lama

uit Peru. Wij maken ze zelf van een papieren bordje!
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Alpaca kwartet
Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in

een ren variant. Verzamel jij de meeste alpaca's?
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