Backpack je gek in Azië Uilen
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Zonnewijzer BSO
Hey Uilen, gaan jullie mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
En zo komen we aan in week 4 van onze wereldreis. Ook deze week staan er weer
leuke dingen op het programma in een nieuw continent. We zijn aangekomen in
Azië. Hier doen we een aantal leuke knutsel activiteiten voor de creatieve uilen,
maar natuurlijk ook veel actieve spellen.
Verder gaan we deze week op donderdag naar Beresterk en doen daar leuke
activiteiten.
We gaan op uitstapje naar een erg leuke speeltuin in Leiden. En natuurlijk
ontbreekt ons wekelijkse zwemuitje naar de tweesprong niet.
Groetjes Erika, Luc, Debbie en Danielle

Maandag 1 augustus
Koi karpers

Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan
gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen
als er jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi
karpers!
Playback je gek

In Japan zijn ze gek op karaoke zingen. Tijdens deze activiteit
kruipen we in de rol van Japanners en Playbacken we ons gek!
Je mag nadoen wie je maar wilt. Hoe gekker hoe beter!

Vandaag eten wij nasi of bami met kroepoek! (Of brood wanneer
je dit liever wilt)
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Dinsdag 2 augustus
Uitstapje: Vogelspeeltuin LET OP!!!! Graag voor 9.00u aanwezig.

Vandaag gaan wij naar de Vogelspeeltuin, een speeltuin in
Leiden. Trek je oude kleding aan en neem een handdoek en
droge kleding mee want je kan nat worden. We gaan vandaag
met een taxibus.

We picknicken in de speeltuin.

Woensdag 3 augustus
Bloemenmandala

De mandala kun je tegenwoordig overal vinden, maar heeft zijn
oorsprong in India. Wij maken een versie met bloemen en groen
uit de tuin. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!
Sumoworstelen

Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de
andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons team:
worstelen maar!

Vandaag eten we brood met daarbij een mini loempia.
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Donderdag 4 augustus
Aziatische lampion

Een Aziatische lampion maken is een feestje om te doen! Kies de
kleuren uit die je wilt gebruiken, versier de lampion naar keuze
en zet hem in elkaar.
Chopstick challenge

We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen tot
een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master? Vergeet je
ets niet mee te nemen, we doen deze activiteiten bij Beresterk.
Vandaag eten we brood.

Vrijdag 5 augustus
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. We
eten brood.
Film middag

Zoals altijd kijken we na het zwemmen een leuke lm, moe maar
voldaan.
We eten vandaag brood.

