
Spetters

Later als ik groot ben week 3: In de

buitenlucht bso 4-7

05 t/m 09 augustus

 

Hallo allemaal,

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

genieten van een heerlijk zonnetje. Wij gaan deze week op de BSO extra veel naar

buiten toe. We gaan picknicken, smullen van een appel kikker, een eigen boeketje

plukken, een glitter tatoeage laten zetten, juf Maaike komt langs om een

bootcamp te geven en er komt een echte piloot op bezoek. 

Kort om, weer veel leuke activiteiten deze week.

Groetjes van Asha, Dionne, Guusje, Ikram en Kirsten.

Maandag 05 augustus 

Stichting groen licht

Vandaag leren we van alles over de natuur tijdens het lopen van een super

leuk kabouterpad.

Zorg dat je uiterlijk om 09.30 uur op de BSO aanwezig bent. 

Tip: Doe of neem  schoenen mee/aan die vies mogen worden/lekker lopen. 

 

Picknick party!

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

maar in de buitenlucht!

 

Dinsdag 06 augustus 

Pluktuin

Vandaag brengen we een bezoekje aan de Veense Bukker. Je mag je eigen

boeketje plukken. 

 

Knappe kapsels

Vandaag komen er twee meiden langs die je haar mooi in kunnen  vlechten.
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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 

Piloot op bezoek

Vandaag komt er een echte piloot op bezoek. 

 

Appel kikkers

Heb je al eens een kikker gegeten? Met bijvoorbeeld een beetje pindakaas

erbij worden ze om van te smullen! 

 

Vrijdag 09 augustus 

Bootcamp

Vandaag komt juf Maaike ons even opwarmen in de ochtend. 

 

Glitter tatoeages

Vandaag kun je een echte glitter tatoeage laten zetten. Je mag zelf kiezen

welk patroon en welke kleur glitters je wilt, stoer he?
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