
Backpack je gek in Zuid-

Amerika - Pandaberen en

Koalaberen

Grote Beer BSO

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

In Argentinië dansen we de tango. Dinsdag arriveren we op Curaçao, waar we

heerlijke tropische cocktails maken. In Brazilië genieten we van het Braziliaans

carnaval. In Suriname spelen we Honkbal. Vrijdag brengen we een bezoek aan

Peru, waar we het perfecte plaatje maken.

groetjes,

Teddy, Lilit, Sjors, Lisette, Asena en Djovah

Maandag in Argentinië

Tango Tunes
Tune in op tangomuziek en speel deze leuke spelletjes! Wie kan

er het beste stilstaan, het makkelijkst de roos doorgeven en valt

er als laatste af?

Lunch: boterhammen

Dinsdag in Curaçoa

Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke

gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar

waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere

mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu

kindercocktails!

Tumbafestival
Op Curaçao wordt jaarlijks het Tumbafestival gehouden. Degene

die het beste zijn eigen muziek laat horen wordt Tumba koning

of koningin. Neem je eigen muziekinstrumenten mee en win!

Lunch: Cucarao pannenkoeken
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t/m
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Woensdag in Brazilië

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten

gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is

lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes

voor het Braziliaanse carnaval. We maken dit zelf door de

natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Lunch: Pannenkoeken

Donderdag in Suriname

Honkbal
We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar is net

even iets anders. Sla de bal weg en rennen maar!

Lunch: Boterhammen

Vrijdag in Peru

Het perfecte zomerse plaatje
Lukt het jou om het perfecte zomerse plaatje te maken? We gaan

op pad met onze fotocamera's en doen toffe opdrachten.

Lunch: Boterhammen
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