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Grote Beer BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op

avontuur in verschillende landen.

We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië.

In Australië maken we een Aboriginal stip kunstwerk en gaan we daarna aan de

slag met onze didgeridoo. Snel met de boot naar Nieuw Zeeland waar we de longen

uit ons lijf brullen tijdens de Haka en kangoeroe bloempotten gaan maken. Op

woensdag gaan we een echt Tiki maken, een beeld wat zeer beroemd is op Hawaï.

Ga door naar Indonesië en maak hier je eigen jungle in een potje. Hierna vliegen we

naar onze eindbestemming Papoea Nieuw-Guinea en geniet hier van lekkere

regenwoud koekjes.

Groetjes, Teddy, Lilit, Sjors, Lisette, Asena en Djovah

Maandag in Australië

Aboriginal stip verven
Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele

schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook

doen!

Didgeridoo
De didgeridoo is een blaasinstrument, wat vooral bekend is van

de Aboriginals uit Australië. We proberen er zelf eentje te

maken! NEEM JE EIGEN KEUKENROL MEE!

Lunch: boterhammen
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Dinsdag in Nieuw-Zeeland

De haka
Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden in

Nieuw-Zeeland. Er worden krachtige bewegingen gemaakt en

oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

Kangoeroe plantenbakje
Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed bekeken?

Daar zit het baby'tje in. Maar wat als wij die buidel nu eens voor

iets heel anders gaan gebruiken? Je zult snel zien wat we in

gedachten hebben!

Lunch: Nieuw Zeelandse tosti’s

Woensdag in Hawaï

Hawaii Tiki
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt werden in

Hawaii. Deze werden uitgesneden in hout of steen en in de vorm

van �guren uit de Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze

maken van karton!

Subway Surfers challenges
Stap op je "hoverboard" en surf de wereld van Subway Surfers

in. Lukt het jou om alle challenges te volbrengen? Neem een

skatebord mee, als je die hebt!

Lunch: Hawaï pannenkoeken

Donderdag in Indonesië

Mini-jungle in een potje
Wauw, dit is cool! We maken een mini-jungle-terrarium!

Oftewel; een mini jungle met (nep)plantjes in een glazen potje.

Welke dieren leven er in jouw jungle?

Wie-Wat-Waar in de jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we

in de jungle verblijven!

Lunch: Boterhammen
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Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea

Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het

regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.

Kaa de slang
Ken jij Kaa de slang uit Jungle Book? Knutsel de slang na en

maak slingerende bewegingen.

Lunch: Boterhammen

 

18 juli

t/m

22 juli


