
Zonnewijzer

Later als ik groot ben week 2: Werken met

dieren (Vossen en Hagedissen)

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 maken we een

eetbare giraf.

Ben jij zo snel als een haas of kun je springen als een kangoeroe? Kom dan deze

week naar de BSO!

Groetjes van het Hagedissen en Vossen-team,

Hennie, Claudia, Debbie, Ilonka, Lana en Ilse.

O ja! Als het heel mooi weer is, neem dan zwemspullen, slippers en een handdoek

mee naar de BSO.

Maandag 29 juli 

De Swiffershoeve komt bij ons op bezoek.

Vandaag komen er dieren bij ons op visite. We mogen ze aaien en met ze

knuffelen. 

We spelen dierentikkertje.

Ren snel weg voor de tikker of roep snel een dierennaam. Dan laat de tikker je

wel met rust en mag je verder rennen.

Dinsdag 30 juli 

Vandaag maken we 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!

 PAW Patrol: Reddingsmissies

Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en

word het nieuwste lid van het reddingsteam!
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Woensdag 31 juli 

Vandaag maken we Dolle 3D-dieren.

Kies je eigen dier uit en knutsel samen de leukste dolle 3D-dieren! We toveren

een simpele bouwplaat om tot lieve hondjes, konijnen, katten en vissen. 

We spelen Monkey Manners.

Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt

wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je lekker uit!

Donderdag 01 augustus 

We maken een 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!

Mmmmmm,  een giraf van worst en kaas.

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien. Wat een lange

nek hebben ze he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit hele hoge bomen. We

proberen zo'n giraffennek na te maken, proeven? 

Vrijdag 02 augustus 

We maken Dol-fijne dolfijnenslijm

We maken onze eigen dol-fijne dolfijnenslijm!

Hop, hop hop, een 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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