
Spetters

Later als ik groot ben week 5: 20 jaar later

Zeehonden, Zeepaardjes en Zeeleeuwen

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, maken een vriendenboekje, voetballen als de oranje leeuwinnen en

gaan dansen met Wendy van Wendys dance Company!

Groetjes van Ikram, Asha, Dionne, Kirsten en Guusje 

Maandag 19 augustus 

Vriendenboekje

Wie zijn jouw vriendjes en vriendinnetjes op de BSO? Maak vandaag je eigen

vriendenboekje.

 

Dinsdag 20 augustus 

 Als u thuis nog restjes stof voor ons hebt? Wij kunnen het goed

gebruiken!

Mijn familie - papier en stof

We tekenen onze familie. Papa, mama, een broertje, een zusje, een opa en

oma? Wie horen er allemaal bij jouw familie? En welke kleren dragen zij? We

kleden onze zelfgemaakte poppetjes aan met leuke stofjes.

 

Oma's Appeltaart

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

als groot bent heel veel taarten zult gaan maken? 
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Woensdag 21 augustus 

Mini appeltaartjes

Deze schattige mini appeltaartjes zijn leuk om uit te delen of lekker als toetje

met slagroom of ijs.

 

Donderdag 22 augustus 

Dansen

Vandaag komt Wendy van Wendys Dance Company een workshop geven :) 

 

Vrijdag 23 augustus 

Grachtenpandjes maken

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

zelf!

 

Hap slik weg huisje

In wat voor huis woon jij later? De variant van vandaag kun je lekker opeten! 
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