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Hallo allemaal,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen weken hebben we

verschillende beroepen bekeken zoals de hulpdiensten en het werken met dieren.

Deze week mag je je eigen wannabe poppetjes maken, spelen we 'wie ben ik' en

ook doen we een leuk postbode spel. Er komen echt heel veel beroepen voorbij,

misschien jouw droomberoep wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 12 augustus 

Deze activiteit is alleen voor de Haaien.

Lasergamen

De Haaien gaan vandaag samen met Beresterk lasergamen in Leiderdorp. We

gaan met de fiets dus vergeet je fiets niet mee te nemen!

 

Neem je fiets mee!

Zwemmen

De Orka's en Pinguïns gaan vandaag op de fiets naar de Tweesprong om te

gaan zwemmen.

 

Dinsdag 13 augustus 

We gaan op stap samen met de Panda- en Koaaberen.

Vogelspeeltuin

Speeltuin "Vogelenwijk" is een prachtige groene speeltuin. Gelegen aan de

rand van Leiden, op de grens met Oegstgeest , kunnen de kinderen naar

hartenlust ravotten. Veel groen en speelwater nodigen uit om lekker te

spelen.
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Woensdag 14 augustus 

Wannabe poppetjes

Kennen jullie de term 'aankleedpoppetjes'? Een leuke knutselactiviteit

waarbij we op een speelse manier leren hoe je je aankleed. Deze keer gaan we

aan de slag met verschillende beroepen! 

 

Donderdag 15 augustus 

Poldersport

Vandaag gaan we op de fiets naar de Poldersprong in Rijpwetering. We gaan

daar allerlei polderse sporten doen. Trek dus kleren aan die vies mogen

worden en vergeet je fiets niet. 

 

Vrijdag 16 augustus 

Gezonde cheesecake cupcakes!

Lekkere suikervrije cupcakes: even mixen, laten opstijven en smullen maar! 
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