
Grote Beer

Later als ik groot ben week 3: In de

buitenlucht (Panda- en Koalaberen)

05 t/m 09 augustus

 

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! 

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie uiterlijk 9:30uur binnen zijn in verband met

het starten van de activiteiten? En in verband met de campingweek bij beresterk,

zullen de kinderen rond 17 uur weer terug zijn bij Grote Beer. 

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, Wendy, Judith en Asmae

Maandag 05 augustus 

Campingweek

Neem je eigen tent,dekens, luchtbed ,zwemkleding mee. 

We zijn deze week (behalve de woensdag bij Beresterk) om samen te

kamperen en te spelen. Halen en brengen: tot half 10  bij de Grote Beer en

vanaf 17 uur bij de Grote Beer. 

CAMPINGWEEK

Vissen

 

Dinsdag 06 augustus 

Campingweek

Neem je eigen tent,dekens, luchtbed ,zwemkleding mee. 

We zijn deze week (behalve de woensdag bij Beresterk) om samen te

kamperen en te spelen. Halen en brengen: tot half 10  bij de Grote Beer en

vanaf 17 uur bij de Grote Beer. 

Wij doen vandaag op de camping een Scheerschuim battle

We houden een heus gevecht met scheerschuim: dat wordt lachen! 
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Dinsdag 06 augustus 

Barbecue

Voor de Lunch eten wij frikandellen en /of hamburgers van de BBQ

Woensdag 07 augustus 

Fiets mee!

Fiets en zwemspullen mee

Als het goed weer is gaan we er weer lekker op uit. Zwemmen of een stukje

fietsen en spelen.

Vang je schaduw!

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

schaduw vangen en hem mooi versieren met stoepkrijt

Donderdag 08 augustus 

Campingweek

Neem je eigen tent,dekens, luchtbed ,zwemkleding mee. 

We zijn deze week (behalve de woensdag bij Beresterk) om samen te

kamperen en te spelen. Halen en brengen: tot half 10  bij de Grote Beer en

vanaf 17 uur bij de Grote Beer. 

Sport en Speldag op de Camping

 

Barbecue

Met de lunch gaan wij heerlijk BBQ'en

Vrijdag 09 augustus 

Opruimen van de camping

Helaas zit de campingweek er weer op, vandaag pakken we de

campingspullen weer in.

Bootcamp voor kids - Maaike van Leijden

Bootcamp voor kinderen! Een uitdagende bewegingsactiviteit waar kinderen

hun energie in kwijt kunnen.   
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