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Later als ik groot ben week 4: Banenmarkt -

van badpak tot uniform (Vossen en

Hagedissen)

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 je eigen wannabe poppetjes maken, ook doen we een leuk

postbode spel. Er komen echt heel veel beroepen voorbij, misschien jouw

droomberoep wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

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 12 augustus 

We maken onze eigen gereedschapsriem.

Echte bouwvakkers dragen een riem met al hun gereedschap. Dit is natuurlijk

erg handig omdat ze zo veel mee kunnen nemen. Ook wij gaan onze eigen

gereedschapsriem dragen, zo kunnen wij iedereen altijd een handje helpen!

Vandaag gaan we timmeren

Met onze nieuwe timmertafel gaan we lekker timmeren.

Met spijkers en hout mag je zelf verzinnen wat je maakt.

Misschien wil je later wel timmerman worden!

Dinsdag 13 augustus 

We maken een fototoestel.

Misschien wil je later wel fotograaf worden. Dan kun je vandaag alvast gaan

oefenen met je zelfgemaakte fotocamera.

Het Postbode-Spel.

Bezorg de post goed want anders... Smokkel zoveel mogelijk post naar de

overkant en word een echte postbode!
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Woensdag 14 augustus 

We maken een vliegtuigje van wasknijpers.

Met simpele materialen een leuk vliegtuigje maken. Alle kleuren zijn

mogelijk dus maak je eigen ontwerp. Handig voor als je later

vliegtuigmonteur of piloot wilt worden.

Naar de speeltuin

Vandaag gaan we gezellig spelen in de speeltuin.

Donderdag 15 augustus 

Vandaag maken we een toverstok.

Met deze toverstok kun je jezelf veranderen in elk beroep dat je maar wilt.

Smullen maar! We maken een Fruitpizza.

Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde combinatie maar dat is het

niet. We maken een bodem van zoet deeg en beleggen de pizza met de

heerlijkste soorten vers fruit. Echt een aanrader. 

Vrijdag 16 augustus 

We maken Wannabe poppetjes.

Kennen jullie de term 'aankleedpoppetjes'? Een leuke knutselactiviteit

waarbij we op een speelse manier leren hoe je je aankleed. Deze keer gaan we

aan de slag met verschillende beroepen! 

Stuurman Estafette

De Vossen en Hagedissen doen een estafette. De stuurman begeleidt

zijn/haar maatje  langs een uitgezet parcours. 
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