
Grote Beer

Later als ik groot ben week 6:

Wereldberoemd (Panda- en Koalaberen)

26 t/m 30 augustus

 

Hallo allemaal,

Stel dat jij later wereldberoemd wordt, wat zou je dan doen? Wordt jij miljonair en

ga je echte kaviaar eten? Deze week op de BSO zijn we allemaal even

wereldberoemd. 

Voor iedereen die toe is aan echte ontspanning tijdens deze vakantie hebben we

een heuse beauty salon. Houd jij meer van actie? Speel dan het 'Welke YouTube

BN'er ben ik'? 

Deze laatste week sluiten we in stijl af als echte beroemdheden! 

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie uiterlijk 9:30uur binnen zijn in verband met

het starten van de activiteiten?

Ook willen we jullie vragen om dagelijks je zwemspullen en fiets mee te nemen.

Mocht dit een probleem zijn, horen we dit graag.

Groetjes van Melissa, Judith, Wendy, Danielle en Asmae

Maandag 26 augustus 

Wij spelen vanmiddag  het spel : Wie wordt de nieuwe miljonair? bij

Beresterk

Dit spannende spel lijkt op levend stratego: haal zoveel mogelijk punten bij

elkaar en wie weet eindig jij als miljonair! 

Maak beroemde duo's

Vind de match van levende memorie kaartjes. Een uitdaging die te maken

heeft met goed onthouden en ook nog eens heel goed uitbeelden.

Dinsdag 27 augustus 

Kinderchampagne maken

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet

met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

Voice tikkertje

Heb jij de langste adem?! Dan is dit tikspel een eitje voor jou! 

Woensdag 28 augustus 

Haarlemmermeersebos

We gaan vandaag naar het Haarlemmermeersebos. Spelen, zwemmen,

picknicken en lekker chillen!
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Donderdag 29 augustus 

Fiets mee!

Fiets en zwemspullen  mee! We gaan erop uit

Het ligt aan het weer waar we heen gaan , maar het liefst even lekker

zwemmen in de buitenlucht. 

Vrijdag 30 augustus 

Hollywood Hamburgers

Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van

filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We maken mini sandwiches met

diverse variaties en toppings. Lekker en gezond!

Bomenpaspoort

Lekker een frisse neus halen buiten! Dat kan terwijl je bezig bent met je eigen

bomenpaspoort. 
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