
Grote Beer

Later als ik groot ben week 4: Banenmarkt -

van badpak tot uniform (Beresterk)

12 t/m 16 augustus

 

Hallo allemaal,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen weken hebben we

verschillende beroepen bekeken zoals de hulpdiensten en het werken met dieren.

Deze week mag je o.a zwemmen, timmeren en sporten! Ben jij klaar voor deze

week vol avonturen? 

Groetjes van Sjors en Margareth 

Maandag 12 augustus 

Lasergamen

Wij gaan op de fiets naar het Ghoybos in Oud Ade om daar te gaan

lasergamen, hoe geweldig is dat....

Doe buitenkleding aan waar je lekker in kan bewegen en stevige dichte

schoenen!!! let op: geen slippers

 

Dinsdag 13 augustus 

Timmeren en Figuurzagen

Timmeren lijkt misschien simpel, maar hoe houd je om te beginnen goed een

hamer vast? En krijg jij die spijker recht in een plank?

 

 Soccergames

Ben jij een voetballer? Probeer je eigen fles overeind te houden zonder dat het

water eruit loopt! 
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Donderdag 15 augustus 

LET OP: Zorg dat je op de fiets om  9.30 uur bij de BSO bent.

Poldersporten

Op het weiland tegenover onze locatie Poldersprong in Rijpwetering gaan we

poldersporten! Neem dus kleren mee die vies mogen worden. 

Natuurlijk gaan we ook slootje springen!!

 

Vrijdag 16 augustus 

Silhouet van jouw foto

In iedereen schuilt een kunstenaar: maak je eigen silhouet! We hebben hele

handige trucs waarmee je de mooiste schilderijen kunt maken. 

 

Wij bakken wentelteefjes

Een wentelteefje is een lekker zoet broodgerecht. In vroeger tijden gooide je

geen voedsel weg, daarom was het de gewoonte om oud (maar nog niet

beschimmeld) brood weer eetbaar te maken door middel van dit recept.

Tegenwoordig wordt het niet vaak meer om deze reden gemaakt, maar

omdat het gewoon superlekker is!
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