
Grote Beer

Later als ik groot ben week 1: De

hulpdiensten (Panda- en Koalaberen)

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, kijk wie de kluis heeft gekraakt of ontcijfer morse code.

Natuurlijk kun je ook smullen van een politiedonut en maken we levensechte

longen! En voor de echte helden: denk jij te kunnen ontsnappen uit de spannende

escaperoom 'The BSO cell'? Ben jij voor een dag arts, brandweerman of toch liever

politieagente? 

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie uiterlijk 9:30uur binnen zijn in verband met

het starten van de activiteiten?

Ook willen we jullie vragen om dagelijks je zwemspullen en fiets mee te nemen.

Mocht dit een probleem zijn, horen we dit graag.

Groetjes van Judith, Wendy, Asmae, Danielle en Melissa

Maandag 22 juli 

Blijf gezond met een Broodje gezond

Om de hulpdiensten voor te zijn  hoort ook een gezonde lunch bij, dus maken

wij ons eigen broodje gezond.

 

Roverspel bij Beresterk

Vanmiddag gaan we bij Beresterk het leuke Roverspel doen. Wegens succes

in de herhaling!

 

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 

Doktersdrankje

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

 

Woensdag 24 juli 

Fiets mee!

Fiets en zwemspullen  mee! We gaan erop uit

Het ligt aan het weer waar we heen gaan , maar het liefst even lekker

zwemmen in de buitenlucht. 

 

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!

 

Donderdag 25 juli 

Kun jij al reddingszwemmen?

Zwemmen in de Tweesprong

Kun jij al reddingszwemmen? of wil je weten hoe dat gaat? Misschien kun je

nog meer leren van elkaar in het zwembad!

Zwemmenspullen mee dus!
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Vrijdag 26 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? 

 

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!
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