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Hallo allemaal,

Heerlijk he? Die zomerse buitenlucht! Het is lekker warm buiten en je kunt

genieten van een heerlijke zon. Weet je dat er ook heel veel beroepen zijn in de

buitenlucht? Denk maar eens aan een boer, een vuilnisman of een tuinier. Wij

gaan deze week op de BSO extra veel naar buiten toe en kijken wat er allemaal te

ontdekken is in de natuur! 

Groetjes van Henny, Marieke, Karin, Sandra, Astrid, Dominique en Ellen

Maandag 05 augustus 

Creatief en spel: Raket rietjes

We knutselen een raket die zo de ruimte in kan vliegen. Daarna doen we een

klein wedstrijdje wie zijn raket het verst kan komen: schieten maar! 

Eten en drinken: Picknick party!

Eerst gaan we onze eigen picknick voorbereiden en vervolgens... smullen

maar in de buitenlucht!

Dinsdag 06 augustus 

Eten: Insectenhapjes

Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan

proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack! 

Creatief: Dieren beplakken met zaadjes

We maken mooie kunstwerken van dieren van allerlei materialen. Zaadjes,

erwten of mais: plakken maar! 

Woensdag 07 augustus 

Natuurlijke mandala maken

Mandala betekent cirkel. Voor het maken van mandala's kun je gebruik

maken van verschillende materialen en technieken. We maken er eentje van

materiaal dat we vinden in de natuur.

We eten een bolletje.
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Woensdag 07 augustus 

Vang je schaduw!

Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan onze schaduw! We gaan onze

schaduw vangen en hem mooi versieren met onze zelfgemaakte krijtverf!

Donderdag 08 augustus 

Regenboogproefjes

Vind je een regenboog ook zo mooi? Met een paar simpele middelen kun je

dit magische schouwspel ook zelf maken. Wil je weten hoe? Doe dan mee! 

Aardbeienplantjes planten

We gaan aardbeiplantjes planten. We maken hangende potjes. We kunnen

nog wel wat lege blikjes gebruiken, dus heb je die thuis: neem ze zeker even

mee!

Trashure Hunt

Een vuilnisman werkt ook altijd buiten. Hoe kan het verzamelen van vuilnis

nu echt leuk worden? Dat kan met deze hunt. Hunt betekent jacht in het

Engels. We gaan op jacht naar vuilnis. 

Vrijdag 09 augustus 

De bladerenkapper

We gaan vandaag op zoek naar zoveel mogelijk bladeren, want wie is de

beste bladerenkapper?! 

Natuur Yoga

Op avontuur in de natuur. Kinderyoga met Juf Astrid
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