
Grote Beer

Later als ik groot ben week 1: De

hulpdiensten (Knuffel- en Troetelberen)

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, maak vrolijke pleisters en een lekker doktersdrankje. Natuurlijk

kun je ook smullen van een politiedonut en maken we levensechte longen! Ben jij

voor een dag arts, brandweerman of toch liever politieagente? Deze week kan je

het uitproberen!

Groetjes van Sandra, Marieke, Henny, Dominique, Karin, Astrid en Ellen

Maandag 22 juli 

Creatief

Politie-embleem knutselen

Wil jij later bij de politie? Vandaag maken we alvast een mooi embleem.

Natuurlijk mag je ook lekker mee knutselen als je later iets anders gaat doen.

 

We eten een tosti.

 

 

Sport en spel: Sirenetikkertje

Maak het geluid van een sirene wanneer je de tikker bent! En anders...

wegrennen!

 

Dinsdag 23 juli 

Levensechte longen

We leren over de werking van de longen door zelf longen na te maken. Blaas

maar eens in de rietjes en zie wat er gebeurt!
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Dinsdag 23 juli 

Spel: Sirenebingo

Welke sirene hoor jij? De ambulance, politie of toch de brandweer? Bij dit

bingo spel gaat het om het herkennen van het geluid!

 

Woensdag 24 juli 

Creatief: 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!

 

Sport en spel: Blusklussen

Je kunt laten zien of je geschikt bent om bij de brandweer te gaan werken

door mee te doen aan deze leuke spelletjes.

 

Donderdag 25 juli 

De politie komt!

Vandaag komt er een echte politieagent om te laten zien wat hij voor werk

doet en wat hij daar bij nodig heeft.

 

Doktersdrankje

Het doktersrecept: fruit eten! Wij maken een heerlijke gezonde smoothie!
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Donderdag 25 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! 

 

De natuurapotheek

We spelen dat we dokters zijn en zorgen er voor dat de patiënten weer beter

worden! We maken onze eigen drankjes van natuurlijk materiaal en laten

onze fantasie de vrije loop. 

 

Vrijdag 26 juli 

Creatief: Vrolijke pleisters

Ook de politie moet mensen kunnen helpen bij ongelukken. Maak de leukste

pleisters waarvan iedereen gelijk vrolijk wordt! 

 

Eten: Gezonde politiedonuts

Misschien wel het bekendste hapje van de politie: donuts! Maak ze zelf maar

dan in een gezonde variant! 

 

Bij de Politie!

Wie is ongehoorzaam, wie is de boef en wie zal de boeven vangen? We gaan

diverse politiespelletjes doen!
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