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Week 3 - Mussen en Grutto's - Later als ik

groot ben: In de buitenlucht

05 t/m 09 augustus

 

Hallo allemaal,

Heerlijk he? Die zomerse buitenlucht! Het is lekker warm buiten en je kunt

genieten van een heerlijke zon. Weet je dat er ook heel veel beroepen zijn in de

buitenlucht? Denk maar eens aan een boer, een vuilnisman of een tuinier. Wij

gaan deze week op de BSO extra veel naar buiten toe en kijken wat er allemaal te

ontdekken is in de natuur! 

Deze hele week is er campingweek met de oudste BSO-groepen (7+). Elke dag

hebben wij geweldige activteiten bij Beresterk. Kom met de fiets zodat wij onszelf

makkelijk kunnen verplaatsen.

Groetjes van Sacha, Natascha, Sjors, Silvia en Dominique

Maandag 05 augustus 

De Mussen maken gekleurde takken

Als basis voor onze regenboogboom hebben we takken nodig. Het liefst een

paar hele grote! Hiervan maken we kleurrijke mooie creaties. 

De Mussen maken en eten appel kikkers

Heb je al eens een kikker gegeten? Met een beetje pindakaas erbij worden ze

om van te smullen! 

De Grutto's gaan vissen bij Beresterk.

Bij Beresterk krijgen wij handige tips en tricks om te vissen! Wie zal de

grootste vis vangen??

Dinsdag 06 augustus 

De Mussen gaan op bezoek bij de Ripse Ruiters

Wij gaan naar de Ripse Ruiters toe! 

De Gruttos gaan naar Beresterk, dus kom op de fiets!

De Grutto's hebben een scheerschuim battle: We houden een heus gevecht

met scheerschuim bij Beresterk. dat wordt lachen! 
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Woensdag 07 augustus 

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.

Mussen en Grutto's: Slurpende wortels

Wortels groeien het beste in de buitenlucht, wij doen er een leuk proefje

mee!

Donderdag 08 augustus 

De Mussen hebben een Introductietraining hockey

Hockeyvereniging Alkemade verzorgd een hockey clinic voor onze groep!

Bij de clinic leren de kinderen door spelletjes als estafette en overspelen

spelenderwijs omgaan met bal en stick. Er wordt gehockeyd met houten

sticks. 

De Mussen houden een Picknick party!

Eerst gaan we onze eigen picknick voorbereiden en vervolgens... smullen

maar in de buitenlucht!

De Grutto's gaan fietsen naar Beresterk!

Bij Beresterk gaan we spellen doen met de groepen van andere locaties. 

Vrijdag 09 augustus 

De Mussen spelen Hatchimals: EIvontuur in Hatchtopia

Ga mee op EIvontuur in Hatchtopia en zoek de 15 eieren... Speur op je

plattegrond en breng een bezoek aan het Fabelbos en het Magisch Weiland.

Open het ei en plak de Hatchimal op je Eivonturenblad! Hatch je mee?

Fietsen en sportkleding mee!!

De Grutto's hebben een outdoor Bootcamp

Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel

een beetje vies mogen worden want we gaan een bikkelharde training

krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere jongens en powergirls!
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