Backpack je gek in Azië Panda en Koalaberen
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Grote Beer BSO
Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Welkom in Japan! Kijk in Japan uit voor de koi karpers, ga een potje
sumoworstelen. In China proberen we de tempel van de zilveren gong in te komen,
zonder gepakt te worden. In India komen we helemaal in de jungle-sferen! We
vliegen door naar Vietnam en knutselen we een prachtige Aziatische lampion. Het
einde van deze week brengen we door op de Filipijnen, waar de strijd met elkaar
aangaan tijdens Expeditie Robinson.
groetjes,
Teddy, Lilit, Sjors, Lisette, Asena en Djovah

Maandag in Japan
Koi karpers

Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan
gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen
als er jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi
karpers!
Sumoworstelen

Sumoworstelen is een Japans traditionele sport. Ga net als de
bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's
en win! Dit doen we samen met ons team: worstelen maar!
Lunch: brood

Dinsdag in China
Gelukspoppetjes maken

Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze
poppetjes geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?
De Tempel van de zilveren gong

In China kom je op elke hoek van de straat een tempel tegen.
Lukt het jou om de tempel van de zilveren gong te betreden
zonder dat je gepakt wordt door de boze tempelgeesten?
Lunch: Brood
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Woensdag in India
Bloemenmandala

De mandala kun je tegenwoordig overal vinden, maar heeft zijn
oorsprong in India. Wij maken een versie met bloemen en groen
uit de tuin. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!
Colour Tshirt

In India hebben zij veel kleurenfestivals waarbij zij de colour run
doen. Wij gaan vandaag t-shirts kleuren! Lunch: Tosti’s

Donderdag in Vietnam
Aziatische lampion

Een Aziatische lampion maken is een feestje om te doen! Kies de
kleuren uit die je wilt gebruiken, versier de lampion naar keuze
en zet hem in elkaar.
Chopstick challenge

We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen tot
een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master?

Vrijdag in de Filipijnen
Expeditie Robinson

Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het
gebruik van zintuigen. Alleen de personen die alle
eigenschappen bezitten kunnen de proeven tot een goed einde
brengen.
Lunch: Brood

