
Backpack je gek in Noord-

Amerika - Koalaberen en

Pandaberen

Grote Beer BSO

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

We starten de week in Costa Rica waar we Guacamole maken. Op dinsdag brengen

we een bezoek aan de USA, waar we een Flag Football spelen. Op Cuba maken we

een cactus van steen. Kijk in Mexico uit voor de waterpiñata en knutsel snel een

gelukshanger "Ojo de Dios". We sluiten de week af in Canada, waar we met naald

en draad een eland van vilt aan elkaar naaien.

groetjes,

Teddy, Lilit, Sjors, Lisette, Asena en Djovah

Maandag in Costa Rica

Luie luiaards
Ken jij de luiaard? Zoals zijn naam al zegt is hij een beetje lui, hij

beweegt erg traag! Ze komen in het wild voor in Costa Rica!

Maak je eigen luiaard en neem hem overal mee naar toe.

Guacamole
Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee

hoor. Het is gewoon een kwestie van een beetje mengen van de

juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

Lunch: wraps

Dinsdag in de USA

Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een

heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Flag Football
Wat een stoere sport is American Football! Wij spelen een

variant zonder tackelen. Net zo stoer, maar wel wat veiliger. Doe

je mee?

Lunch: hamburgers
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Woensdag in Cuba

Cubaanse cactussen van steen
Deze cactus prikt niet! We beschilderen gladde stenen die er uit

zullen zien als levensechte cactussen.

Cuba party
Kom in je meest tropische out�t! We gaan er een swingend

feestje van maken!

Lunch: Boterhammen

Donderdag in Mexico

Gelukshanger "Ojo de Dios"
De "Ojo de Dios" is een oud symbool van de Huichol stam uit

Mexico. Ze werken als bescherming voor iedereen die er een

heeft. Voor wie maak jij deze gelukshanger?

Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met

water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

Lunch: Wraps

Vrijdag in Canada

Eland van vilt
Een eland is een zeer groot dier met een grote snuit en een

gewei, die veel voorkomt in Canada. Wij maken er eentje na van

vilt!

Zwemmen
💦🩳🤿 Neem je zwemspullen mee. We gaan vandaag

zwemmen!

Lunch: Boterhammen
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