
Backpack je gek in Noord-

Amerika - Uilen

Zonnewijzer BSO

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

Welkom in week 5 van jullie wereldreis! We gaan deze week naar Noord-Amerika.

Deze week gaan we naar de natuurspeeltuin in Voorschoten, daar kun je lekker

rond banjeren door de mooie natuur. Er is een kabelbaan en er zijn heel veel

verstopte paadjes; kun jij ze allemaal vinden?

Verder gaan we weer lekker zwemmen in de tweesprong. En hebben we weer veel

leuke activiteiten op het programma staan. Zoals badmintonnen, waterpinata en

maken we nog een aantal leuke knutsels!

Kortom te veel om op te noemen!

Groetjes Erika, Luc, Debbie en Danielle

Maandag 8 augustus

Uitstapje: natuurspeeltuin Voorschoten. Graag voor 9.00u aanwezig.
Vandaag gaan we met de taxi bus richting Voorschoten. Daar

kun je in de natuur speeltuin rond rennen waar je maar wilt, er

is zelfs een kruidentuintje waar je munt kunt plukken voor in je

water�es. Je kunt hier nat worden dus trek oude kleding aan,

neem je handdoek en schone kleding mee.

We picknicken in de speeltuin.

Dinsdag 9 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.

Film middag
Moe maar voldaan na het zwemmen? We zetten weer een leuke

�lm voor jullie aan!

We eten vandaag brood.
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Woensdag 10 augustus

Gelukshanger "Ojo de Dios"
De "Ojo de Dios" is een oud symbool van de Huichol stam uit

Mexico. Ze werken als bescherming voor iedereen die er een

heeft. Voor wie maak jij deze gelukshanger?

Badminton wedstrijd.
Vandaag doen we de makkelijke versie van Padel... hoeveel keer

kun jij overslaan met een potje badminton?

Vandaag eten we brood.

Donderdag 11 augustus

Guacamole
Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee

hoor. Het is gewoon een kwestie van een beetje mengen van de

juiste ingrediënten. Lekker bij wraps!

Cactussen van steen
Deze cactus prikt niet! We beschilderen gladde stenen die er uit

zullen zien als levensechte cactussen.

Vandaag eten we Tiktok wraps met onze zelf gemaakte

guacamole.

Vrijdag 12 augustus

Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met

water! Wie krijgt hem het eerst stuk?

Padel practice!
Via de wand of via de grond. Tijdens een potje padel kun je op

allerlei manieren punten scoren. Ook proberen? Tijd om wat

toffe padel-oefeningen te gaan doen!

Vandaag eten we hotdogs. Vergeet je �ets niet. We doen deze

activiteit bij Beresterk.
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