Backpack je gek in
Oceanië - Uilen

18 juli
t/m
22 juli

Zonnewijzer BSO
Hey Uilen, gaan jullie mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië.
In Australië spelen we een potje Aussie rules. Geen tijd om te blijven, helaas... Door
naar Indonesië en speel het tijgerhandelspel. Vervolgens gaan we naar papoeanieuw-guinea en spelen daar het spel: Wie, wat, waar in de jungle? en maken
jungledieren kunst. We sluiten de week af met aboriginal stip verven en het Olidil
en Krokofanten? spel.
Met vriendelijke groet,
Luc, Danielle, Erika & Debbie

Maandag 18 juli
Tijgerhandelspel - Graag voor 9.00u aanwezig.

Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte markt,
maar kijk uit voor de politie! Vergeet je ets niet mee te nemen,
we doen deze activiteiten bij Beresterk.
Aussie rules

Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles
een beetje anders. We proberen Aussie rules!

We eten vandaag brood.
Dinsdag 19 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

We kijken vandaag de lm Moana.

We eten vandaag brood.

Backpack je gek in
Oceanië - Uilen

18 juli
t/m
22 juli

Zonnewijzer BSO
Woensdag 20 juli
Wie-Wat-Waar in de Jungle

Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we
in de jungle verblijven!
Jungledieren kunst

Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken? Het is
eigenlijk best simpel, maar het ziet er mega cool uit! Welk dier
zou jij graag willen tekenen?
We eten vandaag Australische pannenkoeken.

Donderdag 21 juli
Uitstapje: Naar het Haarlemmermeersebos - Graag om 9:00u
aanwezig zijn.

Zijn jullie we eens bij het Haarlemmermeersebos geweest??
Want vandaag gaan we gezellig met ze alle naar het
Haarlemmermeersebos! Daar kunnen we zwemmen in het meer,
spelen in de speeltuin, voetballen en nog veel meer leuke dingen
doen. Neem je handdoek, zwemkleding en schone kleding mee.
We eten vandaag brood.

Vrijdag 22 juli
Aboriginal stip verven

Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele
schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij ook
doen!
Olidil of Krokofanten?

Is het krokodil of een olifant? Nee... Het is een Krokofant. Maak
de gekste dieren en geef ze een naam. Hoe beweegt jouw Olidil of
Krokofant?
Vandaag eten we als extraatje een heerlijke spekkoek.

