
Poldersprong

Week 1 - Mussen en Grutto's - Later als ik

groot ben: De hulpdiensten

22 t/m 26 juli

 

Hallo allemaal,

Dit is de eerste week van de zomervakantie! Het thema op de BSO deze vakantie is

'Later als ik groot ben'. Elke week hebben we weer een ander onderdeel en we

beginnen met de hulpdiensten! 

Natuurlijk kun je ook smullen van heerlijke en lekkere activiteiten. Ben jij voor een

dag arts, brandweerman of toch liever politieagente? 

Groetjes van Sacha, Natascha, Sjors, Dominique en Silvia.

Maandag 22 juli 

De brandweer komt bij de Mussen langs

De brandweer komt bij ons langs om leuke activiteiten te doen. Neem voor de

zekerheid je zwemkleding maar mee! 

 

De Mussen maken vandaag: een  brandweerauto van cake

Tatuuuu! Deze brandweerauto is er niet om te blussen maar om van te

smullen. We maken een traktatie voor onszelf en vormen twee hele simpele

cakes om tot een coole brandweerauto.

 

Gruttos: Vergeet niet mee te nemen: fiets, zwemkleding en sportkleding!!!

De Grutto's gaan op de fiets naar Beresterk.

Daar gaan we met andere locatie's een spel doen.

 

Dinsdag 23 juli 

Mussen: neem je pop, barbie of actiefiguur mee

De Mussen gaan echt iets leuks doen vandaag. Breng je pop, barbie of

actiefiguur mee naar de BSO! We gaan een gebroken been leren gipsen.
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Dinsdag 23 juli 

De Mussen en Gruttos maken vandaag een doktersdrankje

Het doktersrecept: fruit eten! Wij maken een heerlijke gezonde smoothie!

 

De Grutto's maken een leuke activiteit

De Grutto's gaan iets heel leuks maken van gips.

 

Woensdag 24 juli 

Mussen en Grutto's: Mission fingerprints

Bij diefstal wordt er gekeken of er vingerafdrukken van de daders

achtergebleven zijn. Hoe zou dat worden onderzocht? Wij proberen het zelf! 

 

Mussen en Grutto's: Natuurlijke mandala maken

Mandala betekent cirkel. Voor het maken van mandala's kun je gebruik

maken van verschillende materialen en technieken. 

We maken er eentje van materiaal dat we vinden in de natuur.

 

Donderdag 25 juli 

Mussen: Er komt een politieagent langs

De politieagent komt vertellen over het werk en een kleine demonstratie

geven. 
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Donderdag 25 juli 

De Mussen eten vandaag; politiehondjes

Bij de politie werken ook honden, zij speuren naar sporen en kunnen soms

heel goed ruiken waar dieven gelopen hebben! Wij maken ze van brooddeeg:

smullen maar! 

 

Grutto's: neem je fiets en zwemspullen mee!!!

De Grutto's gaan vandaag zwemmen, met andere locatie's.

 

Vrijdag 26 juli 

De Mussen doen vandaag de  sirenebingo.

Welke sirene hoor jij? De ambulance, politie of toch de brandweer? Bij dit

bingo spel gaat het om het herkennen van het geluid!

 

De Mussen maken vandaag:  Vrolijke pleisters

Ook de politie moet mensen kunnen helpen bij ongelukken. Maak de leukste

pleisters waarvan iedereen gelijk vrolijk wordt! 

 

De Grutto's hebben natuuryoga

Na een drukke week gaan wij tot rust komen tijdens de natuuryoga!
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