
Grote Beer

Later als ik groot ben week 2: Werken met

dieren (Beresterk)

29 juli t/m 02 augustus

 

Hallo allemaal,

Het is week 2 van de grote vakantie, deze week staan dieren centraal, gaan we

naar een speeltuin en spelen wij een spel.

Kom je deze week naar de BSO?

Groetjes van Sjors en Margareth

Maandag 29 juli 

Wij maken een  Lama marionet

Deze vrolijke lama marionetten zijn superleuk om te maken en geven ook

daarna nog veel speelplezier.

 

Voor de lunch maken wij een Boerenbuffet

Boterhammen saai?  Dan heb je deze nog niet gezien! Van deze grappige

dierenboterhammen krijg je vanzelf trek. Laat je fantasie de vrije loop en

bedenk er zelf nog veel meer. Als toetje staat er zelfs een kattenkoekje op het

menu. Aan tafel!

 

 Olifantentandpasta

Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je ook heel veel

tandpasta voor nodig. Maak het zelf tijdens dit experiment! 
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Dinsdag 30 juli 

De Vogelspeeltuin

Wij gaan met de Uilen naar de vogelspeeltuin in Leiden.

doe kleding aan die vies / nat mogen worden, en neem bij mooi weer je

zwemkleding mee.

LET OP: Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent.

 

Donderdag 01 augustus 

Wij maken een Gelukshanger hoefijzer van zoutdeeg

Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier... In het Wilde Westen kan iedereen

wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en

eenvoudig versierd met (indianen)veren, kralen en knopen!

 

 Raad het beroep

We doen een spel waarbij we proberen het beroep te raden door heel goede

vragen te stellen. Denk goed na. Raad jij het?

 

 Exotus Serpentie

Wij krijgen een unieke presentatie over reptielen.

 

Vrijdag 02 augustus 

Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent

Wij gaan zwemmen

Vandaag gaan wij samen met de Uilen  zwemmen in de Tweesprong.
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