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Hallo allemaal,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen weken hebben we

verschillende beroepen bekeken zoals de hulpdiensten en het werken met dieren.

Deze week mag je je eigen wannabe poppetjes maken, spelen we 'wie ben ik' en

ook doen we een leuk postbode spel. Er komen echt heel veel beroepen voorbij,

misschien jouw droomberoep wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

Groetjes van Sacha, Natascha, Sjors, Silvia en Dominique

Maandag 12 augustus 

De Mussen maken hun eigen gereedschapsriem

Echte bouwvakkers dragen een riem met al hun gereedschap. Dit is natuurlijk

erg handig omdat ze zo veel mee kunnen nemen. Ook wij gaan onze eigen

gereedschapsriem dragen, zo kunnen wij iedereen altijd een handje helpen!

De Mussen maken en eten Fruitpizza

Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde combinatie maar dat is het

niet. We maken een bodem van zoet deeg en beleggen de pizza met de

heerlijkste soorten vers fruit. Echt een aanrader. 

Vandaag gaan de Gruttos zwemmen.

Bij mooi weer gaan wij lekker in het buitenwater een verfrissende duik

nemen!

Dinsdag 13 augustus 

De Mussen gaan geheimschrift ontcijferen

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met

melk heel veel geheimen kan bewaren? 

De Mussen maken de beroepenpuzzel

Een brandweerman of toch een kok? Een politieagent of een zuster? We

puzzelen de gekste combinaties aan elkaar! Welke combinatie maak jij?

 

De Grutto's maken een molentje om van te smullen

Vroeger waren er in Nederland heel veel molenaars. Wij maken gebruik van

dat beroep om een heerlijk hapje te eten! 
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Dinsdag 13 augustus 

De Grutto's maken een silhouet van hun foto

In iedereen schuilt een kunstenaar: maak je eigen silhouet! We hebben hele

handige trucs waarmee je de mooiste schilderijen kunt maken. 

Woensdag 14 augustus 

Wat eten we vandaag?

De Mussen en de Grutto's maken en eten een zelfgemaakt pitta broodje.

Mussen en Grutto's: Vliegtuigje van wasknijpers

Met simpele materialen een leuk vliegtuigje maken. Alle kleuren zijn

mogelijk dus maak je eigen ontwerp.

Donderdag 15 augustus 

De Mussen spelen het restaurant spel

De Mussen hebben vandaag restaurantdag. We leren hoe het er aan toe gaat

in een restaurant. Alle ouders zijn vanaf half 5 welkom om te komen proeven!

Vandaag gaan de Grutto's poldersporten, dus neem oude kleding mee!

Alle BSO groepen komen naar Rijpwetering. Wij gaan hier poldersporten bij

Johan Straathof. 

Tip: Neem schone kleding mee, want je zou een beetje vies kunnen worden!

Vrijdag 16 augustus 

De Mussen spelen Animaltracks

We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je

overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de natuur in en

gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken.

De Mussen spelen: Later als ik groot ben....

Weet jij al wat je later wilt worden? Politieagent misschien of kok of piloot of

bakker of....

Mogelijkheden genoeg. Tijdens deze speurtocht kom je heel veel te weten

over verschillende soorten beroepen. Misschien doe je wel nieuwe ideeën op

voor je eigen beroep later! Speur je mee?
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Vrijdag 16 augustus 

De Grutto's gaan geheimschrift lezen!

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met

melk heel veel geheimen kan bewaren? 

De Grutto's weten niet welk beroep ze zijn.

Je hebt ineens een beroep zonder dat je weet wat je eigenlijk bent... Probeer

het te raden door vragen te stellen aan de anderen: wat ben jij? 
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