
Aju paraplu! - Beresterk

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

‘Weer of geen weer, zon of regen? Een buitje op je bol? Wij kunnen daar wel tegen

met paraplu of parasol!’

Dit programma staat helemaal in het teken van de wondere wereld van het weer.

Wanneer wij aan regen denken, geeft dit ons vaak een wat minder vrolijk gevoel.

Maar wat als we nu eens gaan proberen hier anders over te gaan denken? HOERA,

het regent!

Neem snel een kijkje in dit programma en maak er samen WEER een feestje van.

Aju paraplu! Groetjes van Margareth, Merel, Debbie en Luc.

Maandag 24 oktober

Aju paraplu!
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat! Wij maken

onze eigen kleine parapluutjes. Je kunt het parapluutje helaas

niet voor de regen gebruiken, maar het staat wel erg gezellig!

Hete bliksem
Een ouderwets gerecht maken met een spannende naam? We

maken een lekkere Hollandse stamppot met appel, aardappel en

gehakt: hete bliksem!

Pokemonspel in de tweesprong
In de middag gaan wij naar het Pokemonspel in de tweesprong.

We lopen vanuit Beresterk richting de sporthal.

We eten vandaag tijdens de lunch Hete Bliksem!

Dinsdag 25 oktober

Zwemmen
Neem je zwemspullen mee want vandaag gaan we zwemmen in

De Tweesprong.
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Presenteer het weerbericht
Overwegend bewolkt, met een zuchtje wind en af en toe een

zonnestraal... Wat wordt het weer van morgen? Maak samen

een weerbericht en �lm dit. Zo maken jullie samen jullie eigen

a�evering!

Onder moeders paraplu
We zien wolken, we voelen druppeltjes, we steken een

parapluutje op.... We maken een mooi paraplu-schilderij! Welke

soort kies jij?

We eten vandaag gewone boterhammen met de lunch

Woensdag 26 oktober

Barometer
Onder andere luchtdruk bepaalt het weer in een gebied. Met een

barometer meet je de luchtdruk. Wij gaan er zelf eentje maken.

Vanaf nu kun jij het weer voorspellen!

Weerkwartet
Na regen komt zonneschijn.. Het is WEER zo ver: tijd voor een

potje (weer)kwartet! Lukt het jou om zoveel mogelijk setjes bij

elkaar te sprokkelen?

We eten vandaag gewone boterhammen met de lunch

Donderdag 27 oktober

Jus de paraplu
Draai aan de paraplu en sla je slag. Kijk snel welk spel je spelen

mag!

Dolfje Weerwolfje pannenkoek
Pannenkoeken bakken hebben jullie vast al eens gedaan.. Maar

hebben jullie deze wel eens zo spannend versierd als dit? We

maken Dolfje Weerwolfje!
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Levend Weerwolven
In dit spel krijgen jullie allemaal een rol. Als je een weerwolf

bent, probeer je alle andere kinderen op te eten. Als je geen

weerwolf bent, probeer je juist de weerwolven zo snel mogelijk te

ontmaskeren. Wie zal er winnen?

We eten vandaag bij de lunch onze zelf versierde pannenkoeken

Vrijdag 28 oktober

Windvaantje maken
Waar komt de wind vandaan? We meten het met ons eigen

weerinstrument. Heb je toevallig een kompas thuis? Neem dit

dan mee! Het wordt een leerzame én leuke activiteit.

Regenachtige hapjes en snacks
Deze leuke snacks hebben allemaal te maken met regen! We

maken verschillende eetbare (regenachtige) schilderijen met

gezonde ingrediënten.

Weerdetectives: ontcijfer de wolken
We worden weerdetectives! We kijken naar de wolken in de

lucht. Kun je aan de wolken zien welk weer het gaat worden?

Vul het weerpaspoort in!

We eten vandaag gewone boterhammen met de lunch
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