
Zonnewijzer

Later als ik groot ben week 5: 20 jaar later

(Vossen en Hagedissen)

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. 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 gaan op

huizenjacht, houden een modeshow en maken muziek. Ook versieren we een

spaarvarken, zodat we nu al centjes kunnen bewaren voor later!

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 19 augustus 

We gaan midgetgolfen.

Vandaag gaan we naar Alphen aan den Rijn om te midgetgolfen!

 

Dinsdag 20 augustus 

We zijn vandaag een Bladerenkapper.

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

beste bladerenkapper?! 

 

We krijgen een workshop van de Veense Popschool.

De Veense Popschool komt naar onze groep om een workshop zang én

trommelen te geven! 
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Woensdag 21 augustus 

We gaan verkleden en schminken.

Vandaag gaan we ons verkleden en schminken zoals we er later uit willen

zien.

 

We lopen een modeshow.

We houden vandaag ook een echte modeshow, om te showen wie we later

willen zijn.

 

Donderdag 22 augustus 

We gaan vandaag naar de speeltuin.

Lekker spelen in de speeltuin. En als het mooi weer is, kunnen we misschien

wel picknicken!

 

We maken een Super spaarpot.

Een paar spaarcenten komen later goed van pas! Daarom gaan we onze eigen

spaarpot versieren.

 

Vrijdag 23 augustus 

We spelen ongelukstikkertje.

De tikker is vandaag niet zo heel snel. Hij heeft een ongeluk gehad, maar pas

toch maar goed op! Rennen maar.
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Vrijdag 23 augustus 

We zoeken ons huis van 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! 
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