
Poldersprong

Week 2 - Mussen en Grutto's - Later als ik

groot ben: Werken met dieren

29 juli t/m 02 augustus

 

Hallo allemaal,

Hebben jullie thuis huisdieren? Of ga je graag naar een dierentuin toe? Deze week

kijken we naar allerlei beroepen die te maken hebben met dieren. Zo maken we

onze eigen dolfijnenslijm, doen we een PAW patrol speurtocht en houden we een

heuse Peppa Pig Party! Ga jij liever op wilde dieren expeditie met Freek Vonk of

ben jij een echte party animal? Kom dan deze week naar de BSO!

Grutto's: Nemen jullie allemaal jullie fietsen en zwemspullen mee! Zo kunnen we

alle kanten op bij mooi weer. 

Groetjes van Sacha, Natascha, Sjors, Dominique en Silvia

Maandag 29 juli 

De Mussen maken een Miniatuur dierentuin

Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in

de tuin, maken we een miniatuur dierentuin. Laat je fantasie de vrije loop en

bouw er bijvoorbeeld ook nog winkeltjes en een kassagebouw bij!

De Grutto's maken lama marionet

Deze vrolijke lama marionetten zijn superleuk om te maken en geven ook

daarna nog veel speelplezier.

Dinsdag 30 juli 

Mussen en Gruttos: Exotis Serpenti komt langs

Vandaag komt Exotis Serpenti langs met 4 reptielen, hoe leuk is dat! 

De Gruttos gaan een Giraf van worst en kaas maken.

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien. Ze kunnen ze

blaadjes eten uit hele hoge bomen. We proberen zo'n giraffennek na te

maken, proeven? 

Woensdag 31 juli 

Mussen en Grutto's: Dolfijn van banaan

Altijd al dolfijnentrainer willen zijn? Deze dolfijnen die we zelf maken kun je

alle kunstjes laten doen en daarna lekker opeten! 
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Woensdag 31 juli 

Mussen en Grutto's: Freek Vonks wilde dieren expeditie

Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over bijzondere

dieren. Maar pas op voor bijtgrage haaien en bloeddorstige larven! Het team

dat als eerste de finish bereikt van deze levende variant op ganzenbord is de

winnaar en kan terugkijken op een geslaagde expeditie! 

Donderdag 01 augustus 

De Mussen brengen een bezoek aan de dierenarts

We gaan op bezoek bij de dieren-arts. Daar krijgen we uitleg en een

rondleiding in de praktijk.

De Mussen gaan picknicken

We nemen onze lunch mee naar buiten en gaan lekker picknicken in een

parkje of speeltuin!

De Gruttos maken een gelukshoefijzer van zoutdeeg

Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier... In het Wilde Westen kan iedereen

wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en

eenvoudig versierd met (indianen)veren, kralen en knopen!

Vrijdag 02 augustus 

De Mussen maken PAW Patrol kleurplaten

Vandaag mag je zelf bepalen hoe Marshall, Everest of Zuma eruit zien. Maak

je eigen kunstwerk!

De Mussen spelen Kangoeroerace

Een spannende race tegen elkaar: welke kangoeroe is als eerst aan de

overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is het dus niet! 

Vandaag gaan de Gruttos zwemmen, dus zwemspullen mee!!

Zwemspullen mee om een heerlijke verfrissende duik te kunnen maken!

De Grutto's hebben een beroepen-raad-race

Van astronaut naar bakker en van directeur naar fysiotherapeut. Welke team

raadt het snelste alle beroepen en zet de snelste tijd neer? Stel de juiste

vragen en help jouw team naar de overwinning!
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