
Spetters

Later als ik groot ben week 1: De

hulpdiensten bso 4-7

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 sirene bingo of neem een kijkje in een echte brandweerauto.

Knutsel je eigen brandweerauto, smul van de vlammende paprika's en we

brengen een beestachtig bezoekje aan de Swiffershoeve.

Groetjes Asha, Dionne, Guusje, Ikram en Kirsten 

Maandag 22 juli 

Bezoek van de brandweer.

Heb jij wel eens in een brandweer gekeken? Wat zie je allemaal en wat heeft

de brandweer allemaal nodig? Vandaag leren we hier meer over en komt er

een echt brandweerman langs.

 

Vlammende paprika's

Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet pittig en het is ook niet ongezond

maar het lijken wel echte vlammetjes. Een echte brandweer weet hier wel

raad mee hoor!

 

Dinsdag 23 juli 

Politieagent op bezoek

Altijd al eens in een echte politieauto willen kijken? Of heb jij een brandende

vraag? Dinsdag komt er een echte politieagent op bezoek in een echte

politieauto, super cool toch? 
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Dinsdag 23 juli 

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 

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 

Doktersdrankje

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

 

Vrijdag 26 juli 

Swiffershoeve

Vandaag brengen we een bezoek aan Swiffershoeve in Nieuw Wetering. 

Wat voor dieren zullen we ontmoeten? Zorg dat je uiterlijk om 9.30 uur op de

BSO aanwezig bent. We maken er een beestachtige leuke dag van.
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