
Zonnewijzer

Later als ik groot ben week 3: In de

buitenlucht (Vossen en Hagedissen)

05 t/m 09 augustus

Hallo allemaal,

Heerlijk hé? 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 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 05 augustus 

Zaklooprace

Een spannende race tegen elkaar: welke loper is als eerst aan de overkant? O

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

De Vossen en Hagedissen spelen 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!

Dinsdag 06 augustus 

De Vossen en Hagedissen gaan dieren beplakken met zaadjes

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

erwten of mais: plakken maar! 

Spinnenweb woordenspel

Balanceer over de draden van het web om de juiste letter te verzamelen voor

de namen of de woorden die je zoekt! 

Woensdag 07 augustus 

Parachutespelen

Samenwerken en goed opletten is belangrijk wanneer we spelletjes doen met

de parachute. We doen verschillende varianten, zoals kat en muis, het

ruimteschip en langs het randje!
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Woensdag 07 augustus 

Vandaag maken we 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! 

Donderdag 08 augustus 

Picknick party!

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

maar!

Foto scavenger hunt: natuur

Heb jij een goede speurneus? We doen vandaag een foto speurtocht!

Hierdoor ontdekken we de natuur op een hele bijzondere en leuke manier. 

Vrijdag 09 augustus 

trek stevige schoenen aan en kleding die vies mag worden

Uitje: De Vossen en Hagedissen gaan naar............

We gaan vandaag op uitje. Waar naar toe is nog een verrassing! Wat geen

verrassing is: het is buiten en je kunt er wel lekker vies van worden!
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