Aju paraplu! - Grutto's
Poldersprong BSO

24 oktober
t/m
28 oktober

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! Alles spoelt weer lekker schoon buiten en de bloemen, plantjes en
bomen krijgen weer genoeg water om te kunnen groeien. Neem snel een kijkje in
dit programma en maak er samen WEER een feestje van.
Aju paraplu! Groetjes van het BSO team

Maandag
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!
Waterweetjes

Doen jullie mee met een aantal toffe proefjes? Er zijn
verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen!
Zo gaan we proefjes doen om tornado's, regen en wolken te
maken!
vandaag eten we brood

Dinsdag
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!
Vandaag is dit onze lunch.
Externe aanbieder: dansworkshop

Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan
de kinderen. Dansen jullie mee?!
Voor deze activiteit mag je sportieve kleding aantrekken.
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Woensdag
Donderwolk

We lezen samen het boek 'Moppereend', geschreven door Joyce
Dunbar. Heb jij ook weleens een donderwolk boven je hoofd
hangen? En kun je die donderwolk dan ook weer laten
verdwijnen?
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?

vandaag eten we brood

Donderdag
Maak zelf regen!

Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte
regenkoker kun je het geluid van regen namaken. Of ga je soms
wild schudden? Dan hoor je onweer!

Willen jullie voor deze activiteit keukenrollen sparen?
Regenrace!

We spelen een estafette waarbij we ons kleden tegen een inke
regenbui. Klaar? Rennen maar!

Vandaag eten we tosti's

Vrijdag
Regenachtige hapjes en snacks

Deze leuke snacks hebben allemaal te maken met regen! We
maken verschillende eetbare (regenachtige) schilderijen met
gezonde ingrediënten.
Weerstation van hout

Regent het of schijnt de zon? Op ons eigen weerstation kunnen
we dat perfect zien! Is het touwtje nat? Dan regent het.

Naast de lekkere hapjes eten we vandaag brood

