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Hallo allemaal,

Hebben jullie thuis huisdieren? Of ga je graag naar een dierentuin toe? Deze week

kijken we naar allerlei beroepen die te maken hebben met dieren. Zo maken we

onze eigen dolfijnenslijm, doen we een PAW patrol speurtocht en houden we een

heuse Peppa Pig Party! 

Ga jij liever op wilde dieren expeditie met Freek Vonk of ben jij een echte party

animal? Kom dan deze week naar de BSO!

Groetjes van het BSO team 

Maandag 29 juli 

We willen zo snel mogelijk vertrekken, graag optijd komen.

Boerderij bezoek

Geheel in het thema: werken met dieren, bezoeken wij vandaag Landwinkel

Castelijn in Rijpwetering. Hier leren we hoe kaas gemaakt wordt en wat voor

werkzaamheden je allemaal hebt op een boerderij. We gaan op de fiets!

 

Dinsdag 30 juli 

Zwemmen

We gaan op de fiets naar de Tweesprong om lekker te zwemmen. Vergeet dus

niet je fiets en Zwemkleding mee te nemen.

 

Woensdag 31 juli 

Drama thema dieren

Vandaag komt de drama juf langs. en geeft een les over thema dieren. 

 

Dol-fijne dolfijnenslijm

We maken onze eigen dol-fijne dolfijnenslijm! Zonder borax, mét dolfijntjes. 
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Donderdag 01 augustus 

WAARSCHIJNLIJK

Exotus Serpenti

Exotus Serpenti komt langs met haar reptielen voor een reptielenpresentatie.

Met deze unieke presentatie geven ze de kinderen de mogelijkheid om meer

over reptielen te weten te komen EN krijgen ze de kans om een slang of

hagedis te aaien of aan te raken. Alles kan en niets moet!

 

Vrijdag 02 augustus 

De Veense Bukker

Vandaag brengen we een bezoekje aan de Veense Bukker. Wie weet mogen

we wel een handje helpen met het voeren van de dieren.
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