
Zonnewijzer

Later als ik groot ben week 6:

Wereldberoemd (Vossen en Hagedissen)

26 t/m 30 augustus

 

Hallo allemaal,

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

drink je graag (kinder)champagne? Deze week op de BSO zijn we allemaal even

wereldberoemd. We zetten onze handafdruk op de "Walk of Fame" en maken we

onze eigen gouden Hollywoodster.  Net als echte beroemdheden in Hollywood.

Ook hebben we een sportochtend en spelen sportbingo.

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 26 augustus 

Vandaag zetten we onze VIP handafdruk in zoutdeeg.

Het heeft tijd nodig want dit moet even drogen maar daarna heb je wel een

handafdruk net als alle celebrities in Hollywood die hun handafdruk hebben

mogen zetten op de Walk of Fame!

 

We proosten met Kinderchampagne.

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

met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

 

Dinsdag 27 augustus 

 Walk of Fame.

Als je later beroemd bent, moet je natuurlijk ook een mooie ster met je naam

erop hebben. Die gaan we vandaag maken.
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Dinsdag 27 augustus 

Vandaag doen we Just Dance

Laat je beste dans-moves maar aan elkaar zien met Just Dance op de Wii.

 

Woensdag 28 augustus 

We maken een microfoon om je eigen liedjes in te zingen.

Glitter, glamour, fotografen en rode lopers! Wie wil er nou niet beroemd zijn!

We knutselen onze eigen microfoon. Die kunnen we straks goed gebruiken

als we op het podium staan! 

 

We spelen  Voice tikkertje op het buitenplein.

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

 

Donderdag 29 augustus 

Vandaag gaan we schilderen als een kunstenaar.

Vandaag gaan we aan de slag met verf en maken de mooiste schilderijen van

de wereld.

 

We spelen foto-tikkertje.

Getikt door de paparazzi-fotograaf? Laat een foto van je maken en je mag

weer meedoen.
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Vrijdag 30 augustus 

Trek je sportkleding en sportschoenen maar aan vandaag!

Sportdag door Arnout Koek

Onze collega Arnout Koek verzorgt een gezellig en sportief uurtje voor alle

Hagedissen en Vossen.

 

Sportbingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de voetbal of de medaille? Roep BINGO!

Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar misschien win je vandaag

wel een leuk prijsje?
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