
Aju paraplu! - Orka's en

Pinguins

Spetters 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! Trek je regenlaarzen maar aan en kom mee naar buiten om in de

plassen te gaan stampen. 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 Aioub, Babette, Nahila en Laura

Maandag

Uitstapje: Zwemmen in de Tweesprong
Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong in

Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het

water liggen ?

Neem je zwemspullen, handdoek en je �ets mee!

Lunch
We nemen brood mee naar het zwembad.

Chille middag
Na een ochtend zwemmen zijn we allemaal uitgeblust en gaan

we lekker even een �lmpje kijken.
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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!

Lunch
Vandaag eten we als lunch een Dolfje Weerwolfje pannenkoek. Mocht

je meer honger hebben kan je natuurlijk nog een boterham eten.

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?

Woensdag

Dansen in de regen
We gaan dansen en zingen in de regen! Dan moet het wel

eerst regenen natuurlijk! In Nederland is de kans op regen

best wel groot dus wie weet lukt het!

Lunch
Vandaag eten we een boterham bij de lunch.

Ballenregen
Het regent ballen! Zijn jullie snel genoeg om alle ballen uit

jullie speelhelft te houden?
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Donderdag

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!

Lunch
Vandaag eten we een boterham bij de lunch.

Multi Media Escape: Jack de Hacker
Kun jij al informatie opzoeken op het internet en ben je een

goede speurder? Achterhaal dan de verblijfplaats van Jack

de Hacker en red de videogames!

Vrijdag

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

maken verschillende eetbare (regenachtige) schilderijen met

gezonde ingrediënten.

Lunch
Vandaag eten we de regenachtige hapjes en snacks bij de lunch. Mocht

je nog meer honger hebben kun je altijd nog een boterham eten.

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?
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