
Grote Beer

Later als ik groot ben week 5: 20 jaar later

(Knuffel- en Troetelberen)

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 hetzelfde werk doen als je vader of moeder, maar dat hoeft

natuurlijk niet. En misschien wil je eerst wel kapster worden maar wordt je na een

paar jaar toch een vlogger. 

Deze week mag je alvast een kijkje nemen in de toekomst. We spelen een

toekomstdromen spel, gaan op huizenjacht en maken een Mega Me! 

Groetjes van Marieke, Henny, Dominique, Astrid, Karin, Sandra en Ellen

Maandag 19 augustus 

Naar de speeltuin.

Vandaag gaan we spelen in de  speeltuinen in de buurt.

MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan

aan? Wat voor beroep heb je en welke hobby's? We laten onze fantasie de

vrije loop en maken een versie van onszelf in de toekomst.

Dinsdag 20 augustus 

Fruitcocktail

We maken een lekkere fruitcocktail.

Modeshow

Neem je mooiste (verkleed)kleren mee naar de BSO, want vandaag houden

we een modeshow. Als je kleding hebt van wat je later wilt worden is dat ook

heel leuk! 

Woensdag 21 augustus 

Wie ben ik? - Beroepenspel

Kan jij raden wat je beroep je op je hoofd hebt?

Eten: Kittige katten koekjes

Dit wordt smullen: we eten heerlijke katten koekjes gemaakt van oreo! 
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Donderdag 22 augustus 

Creatief: Dit is mijn huis quilt

Een quilt is een doorgestikte deken. Hij wordt gemaakt van drie lagen textiel

die op elkaar genaaid worden door middel van quilten. We gaan niet met een

lap stof aan de slag maar met papier. We bootsen de steekjes van het quilten

na met viltstift en maken een lappendeken van huisjes. 

Spel: In welk huis woon jij later?

In welk huis zie jij jezelf later wonen? Een villa? Een rijtjeshuis? Of een

boerderij? Ga met je team op zoek naar de puzzelstukken daarvan! 

Vrijdag 23 augustus 

Keukenschort van kranten

Aan de slag in de keuken en niet op te hoeven letten of je misschien saus op

je kleding spettert? Draag dan een zelfgemaakt schort. We maken er eentje

van kranten.

Bananenkoekjes

Havermout banaan koekjes zijn echt te lekker! 

Beroepen doorgeven

Je mag je favoriete beroep uitbeelden aan de rest van de groep en vervolgens

gaat je beroep de kring door. Want iedereen moet het beroep van de anderen

herhalen. Dat kan lastig zijn, maar vooral erg grappig!
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