
Grote Beer

Later als ik groot ben week 1: De

hulpdiensten (Beresterk)

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! 

Maar deze week hebben we natuurlijk ook een paar sportieve activiteiten op het

programma staan.

Groetjes van  Sjors en Margareth

Maandag 22 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! 

 

Broodje gezond

Bij de sportdag hoor ook een gezonde lunch, dus maken wij ons eigen broodje

gezond.

 

Sport en Spel:

Vanmiddag spelen wij met alle 7+ groepen het roversspel

 

Dinsdag 23 juli 

 Morsecode: geheimtaal doorgeven!

Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via

elektriciteitsdraden. Dit werd morsecode genoemd: signalen van lange en

korte piepjes. Kun jij berichten versturen in morsecode? 
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Dinsdag 23 juli 

Wij  spelen het spel: Politie trainingskamp

Vandaag zijn wij echte politieagenten. En politieagenten moeten zo nu en

dan ook op trainingskamp! We oefenen onze vaardigheden door een variant

van lasergamen te spelen. Een leuk én verkoelend spel!

 

Donderdag 25 juli 

LET OP: Zorg dat je om 9.30 uur aanwezig ben!

Wij gaan zwemmen

Bij mooi weer gaan wij samen met de andere groepen op de fiets naar een

zwemlocatie. Bij slecht weer gaan we zwemmen in de Tweesprong.

Vergeet je fiets en zwemkleding niet!!!

 

Vrijdag 26 juli 

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! 

 

politie donuts

Donuts kennen we allemaal.. Maar heb je wel eens gezonde donuts gezien?

Deze gaan we zelf maken!
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