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Hallo allemaal,

Misschien heb jij allang al bedacht wat je later wilt worden, maar je weet

natuurlijk niet hoe je er later uit gaat zien of wat je echt gaat doen voor beroep!

Misschien ga jij wel heel veel op je vader of je moeder lijken maar dat hoeft

natuurlijk niet. En misschien wil je eerst wel kapster worden maar wordt je na een

paar jaar toch een vlogger. 

Deze week mag je alvast een kijkje nemen in de toekomst. We spelen een

toekomstdromen spel, gaan op huizenjacht en maken een Mega Me! 

Groetjes van het BSO team

Maandag 19 augustus 

Wendys Dance Company

Vandaag gaan we met de heupen los schudden en coole dance moves

bedenken met Wendys Dance Company!!

 

Super spaarpot

Een paar spaarcenten komen later goed van pas! Daarom gaan we onze eigen

spaarpot maken, in superheldenstijl! We hebben daar wel glazen potjes met

deksels voor nodig. Help jij mee sparen?

 

Dinsdag 20 augustus 

MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan

aan? Wat voor beroep heb je en welke hobby's? We laten onze fantasie de

vrije loop en maken een versie van onszelf in de toekomst.
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Woensdag 21 augustus 

Mini appeltaartjes

Deze schattige mini appeltaartjes zijn leuk om uit te delen of lekker als toetje

met slagroom of ijs.

 

Donderdag 22 augustus 

Neem je Fiets mee!

Zwemmen

We gaan zwemmen, vergeet je zwemkleding niet mee te nemen!

 

Vrijdag 23 augustus 

Grachtenpandjes maken

Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel grachtenpandjes!

Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden. Wij gaan vandaag deze typische

Hollandse huizen namaken, het komt er vast heel mooi uit te zien!

 

Hap slik weg huisje

Miniatuur huisjes die je op kunt eten. Heerlijke kleine gezonde snacks. Het is

een beetje priegelwerk om ze te maken maar het is wel super leuk!
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