
Grote Beer

Later als ik groot ben week 5: 20 jaar later

(Beresterk)

19 t/m 23 augustus

 

Hallo allemaal,

Misschien heb jij allang al bedacht wat je later wilt worden, maar je weet

natuurlijk niet hoe je er later uit gaat zien of wat je echt gaat doen voor beroep!

Misschien ga jij wel heel veel op je vader of je moeder lijken maar dat hoeft

natuurlijk niet. 

Deze week mag je een grachtenpandje maken en gaan we de natuur in om te

spelen en te zwemmen.

Groetjes van Sjors en Margareth

Maandag 19 augustus 

Wij gaan grachtenpandjes maken

Misschien wil jij wel in een heel mooi grachtenpandje wonen? Ontwerp hem

zelf!

 

Wij gaan een appeltaart bakken.

Laten we eerlijk zijn; iedereen is toch dol op appeltaart? Wedden dat jij later

als je oma bent heel veel taarten zult gaan maken? 

 

Dinsdag 20 augustus 

Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent

Wij gaan zwemmen

Met mooi weer gaan wij zwemmen in het buitenwater.

Vergeet je fiets  en zwemkleding niet!!
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Donderdag 22 augustus 

Wij gaan naar het Haarlemmermeerse bos

Vandaag gaan wij spelen en zwemmen in het Haarlemmermeerse bos met 

de Panda-Koalaberen en de Uilen.

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

 

Vrijdag 23 augustus 

De bladerenkapper

We gaan vandaag op zoek naar zoveel mogelijk bladeren, want wie is de

beste bladerenkapper?! 

 

 Tropische cocktails maken

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt

er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote

mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu

kindercocktails! Kunnen we mooi oefenen voor als we later groot zijn!
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