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Later als ik groot ben - week 1: De

hulpdiensten - BSO 7+

22 t/m 26 juli

 

Hallo allemaal,

Dit is de eerste week van de zomervakantie! Het thema op de BSO deze vakantie is

'Later als ik groot ben'. Elke week hebben we weer een ander onderdeel en we

beginnen met de hulpdiensten! 

Speel blusklussen, kijk wie de kluis heeft gekraakt of ontcijfer morse code.

Natuurlijk kun je ook smullen van een politiedonut en maken we levensechte

longen! En voor de echte helden: denk jij te kunnen ontsnappen uit de spannende

escaperoom 'The BSO cell'? Ben jij voor een dag arts, brandweerman of toch liever

politieagente? 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 22 juli 

Appelcroissants

Appels zijn zó lekker, je kunt er van alles mee maken! Ook deze hapjes, het is

net even iets anders dan appelflappen en superlekker! 

 

Veense Popschool

Altijd al willen drummen? Vind je zingen geweldig? Ga dan los bij de Veense

Popschool.

 

Dinsdag 23 juli 

Mission fingerprints

Bij diefstal wordt er gekeken of er vingerafdrukken van de daders

achtergebleven zijn. Hoe zou dat worden onderzocht? Wij proberen het zelf! 
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Dinsdag 23 juli 

 Vlammende paprika's

Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet pittig en het is ook niet ongezond

maar het lijken wel echte vlammetjes. Een echte brandweer weet hier wel

raad mee hoor!

 

Woensdag 24 juli 

Brandweerauto van een eierdoos

Voordat je deze hele brandweerauto in elkaar hebt zitten ben je wel even

verder. Het is een behoorlijk project om 'm te maken maar als hij af is mag je

trots op jezelf zijn. We kunnen voor dit project nog wel een eierdoos

gebruiken en wat wc-rolletjes!

 

Donderdag 25 juli 

Zwemmen

Bij mooi weer worden de Haaien opgehaald door Beresterk om te gaan

zwemmen bij 'de Poel'. Zit het weer tegen dan gaan de Haaien mee met de

Orka's en Pinguïns om te zwemmen bij de Tweesprong.

 

Vrijdag 26 juli 

Swiffershoeve

Vandaag brengen we een bezoek aan Swiffershoeve in Nieuw Wetering. 

Wat voor dieren zullen we ontmoeten? Zorg dat je om 9.30 uur op de BSO

bent. We maken er een leuke dag van.
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