Backpack je gek in Afrika
- Uilen

11 juli
t/m
15 juli

Zonnewijzer BSO
Hey Uilen, gaan jullie 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. Aan het eind van de dag prikken we ons
rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo
vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We starten onze wereldreis in Afrika, waar we het avontuurlijke spel Oosters
Stratego doen, daarna reizen we door naar Egypte, waar we mummie voetbal
spelen en het raadsel van Cleopatra proberen op te lossen. Geen tijd om te blijven,
want we gaan direct door naar Marokko waar we genieten van een 1001 nacht
smoothie en komen we ook aan in Botswana waar we een Afrikaans masker
maken. Donderdag spelen we het spel: Hoe krijg je het mee? We sluiten de week af
met natuurvoetbal en het maken van olifantenpasta.
Met vriendelijke groet,
Luc, Erika, Danielle & Debbie

Maandag 11 juli
Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong - Graag voor 9.00u aanwezig.

Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in
Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het
water liggen ? Neem je zwemspullen, handdoek en ets mee.
Film middag

Vandaag kijken we de lm madagaskar.

We eten vandaag brood.
Dinsdag 12 juli

Oosters Stratego - Graag voor 9.00u aanwezig.

Speel samen deze leuke Oosterse variant op levend Stratego! Het
doel is om zo veel mogelijk kaartjes naar de eigen thuisbasis te
brengen. Maar ondertussen moet er ook gezocht worden naar
de vlag van het andere team... Vergeet je ets niet mee te nemen,
we doen deze activiteiten bij Beresterk.
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Mummie voetbal

Egypte staat bekend om de piramides en de mummies. Wij
spelen mummie voetbal! Bij ieder tegendoelpunt verandert de
keeper steeds meer in een mummie. Ingewikkeld hoor!

We eten vandaag brood.
Woensdag 13 juli
Afrikaans masker

Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol. Iedere stam
heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je zelf zo'n masker maken!
1001 nacht smoothie

Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde 1001 nacht
smoothie? De smoothie heeft prachtige kleuren en zit vol
vitamientjes.

We eten vandaag brood.
Donderdag 14 juli
Hoe krijg je het mee?

Het is niet overal ter wereld zo makkelijk om eten en drinken te
vinden. En dan moet je het ook nog maar mee zien te krijgen.
Lukt het jou om eten en drinken mee te krijgen naar huis?
Het raadsel van Cleopatra

Heeft een kameel of een dromedaris nou twee bulten? Kan er
wel iets groeien in de woestijn? En wat betekent een 'fata
morgana'? Geef de goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen
en los het raadsel van Cleopatra op!

We eten vandaag een club sandwich.
Vrijdag 15 juli
Olifantentandpasta

Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je
ook heel veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf tijdens dit
experiment!
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Natuurvoetbal

We gaan buiten op zoek naar materialen om een potje te kunnen
voetballen. Ga de challenge aan en maak een speelveld, doeltjes
en een bal! Neem je ets mee, we gaan deze activiteit bij de Bult
doen.

We eten vandaag brood.

