
Backpack je gek in Europa

- Uilen

Zonnewijzer BSO

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

Deze week gaan we op reis in Europa, ons eigen continent. We beginnen onze reis

in Engeland, hier doen we een leuk proefje met vliegende theezakjes en doen we

het spel legogra�e. We reizen door op dinsdag naar Spanje en Griekenland, daar

doen we een Spaans Fiësta tropical sportdag en ontdekken we de Griekse sirtaki

dans. Woensdag maken we een Grieks masker, maar we hebben geen tijd om in dit

prachtige land te blijven... We moeten door! We sluiten de week af met een hele

leuke escape room en beachvolleybal.

Met vriendelijke groet,

Luc, Danielle, Erika & Debbie

Maandag 25 juli

Vliegend theezakje
Engeland staat bekend om het drinken van thee. Wij gaan

tijdens dit proefje van alles laten vliegen op vuur:

luchtballonnen, theezakjes, een spaceshuttle, noem maar op. Met

dit proefje kun je veilig uitzoeken hoe dat werkt.

Legografie
We maken te gekke foto's met LEGO-poppetjes in de hoofdrol!

Legogra�e noemen ze dat. Zoek je poppetje uit, vind een toffe

plek en fotograferen maar!

Popcorn
Boven ons zelfgemaakte vuurtje gaan we popcorn bakken. Gaat

het ons lukken?! En eten we de popcorn zoet of zout?

We eten vandaag brood.
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Dinsdag 26 juli

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende Spaanse tropische

spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand

op om de spelletjes te spelen.

Ontdek de Sirtaki
De Sirtaki is een Griekse volksdans, die steeds sneller gaat op de

muziek. Kunnen jullie het ritme bijhouden? Klap, stamp en dans

op de muziek!

Lunch: BBQ.

Woensdag 27 juli

Britse Bulldog
Ben jij net zo snel en sterk als een Britse bulldog? We gaan het

vandaag uittesten in dit leuke tikspel!

Grieks masker
Bij Griekse maskers zie je direct de emotie. Maak jij een blij, boos

of juist verdrietig masker?

We eten vandaag brood.

Donderdag 28 juli

Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong - Graag om 9:00u aanwezig
zijn.
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 wij de lego �lm. Lego is echt iets uit

Denemarken.

We eten vandaag brood.
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Vrijdag 29 juli

Ontsnap uit Château BSO
De sleutel krijg je niet cadeau. Puzzel je vrij uit Château BSO... À

bientôt!

Beachvolleybal
Hou jij je voeten in het zand tijdens een potje beachvolleybal?

We eten vandaag brood.
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