
Grote Beer

Later als ik groot ben week 2: Werken met

dieren (Panda- en Koalaberen)

29 juli t/m 02 augustus

 

Hallo allemaal,

Hebben jullie thuis huisdieren? Of ga je graag naar een dierentuin toe? Deze week

kijken we naar allerlei beroepen die te maken hebben met dieren. Zo maken we

onze eigen dolfijnenslijm, doen we een PAW patrol speurtocht en houden we een

heuse Peppa Pig Party! 

Ga jij liever op wilde dieren expeditie met Freek Vonk of ben jij een echte party

animal? Kom dan deze week naar de BSO!

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 Melissa, Danielle, Judith, Wendy en Asmae 

Maandag 29 juli 

Miniatuur dierentuin

Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in

de tuin, maken we een miniatuur dierentuin. Laat je fantasie de vrije loop en

bouw er bijvoorbeeld ook nog winkeltjes en een kassagebouw bij!

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?

Dinsdag 30 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. 

Woensdag 31 juli 

Fiets mee!

Exotus Serpenti komt langs!

In de ochtend krijgen we bezoek van 4 mooie reptielen! Stel je vragen over de

verzorging en de leefwereld van deze diertjes
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Woensdag 31 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. 

Donderdag 01 augustus 

Sstichting Groen Licht

Vandaag gaan wij met een medewerker van Groen Licht vanalles leren over

dieren in onze buurt.

Vrijdag 02 augustus 

Kittige katten koekjes

Dit wordt smullen: we eten heerlijke katten koekjes gemaakt van oreo! 

Kangoeroerace

Een spannende race tegen elkaar: welke kangoeroe is als eerst aan de

overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is het dus niet! 
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