
Aju paraplu! - Panda en

Koalaberen

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! 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. En omdat het

31 oktober halloween is, staat de donderdag in het teken van lekker griezelen…

brrrrr!

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

Aju paraplu! Groetjes van

Teddy, Harmke, Asena, Lisette, Sjors en Djovah.

Maandag

Pompon egeltjes
Het is herfst, het is koud en nat buiten. De egel begint bijna aan

zijn winterslaap. Zullen we een warme vacht voor hem maken?

Uitstapje: De olmenhorst
Vandaag gaan we naar de Olmenhorst in Lisse. het kan zijn dat

er daar wat modderig is, Trek dus oude kleren aan!

Lunch: boterhammen

 

24 oktober

t/m

28 oktober



Aju paraplu! - Panda en

Koalaberen

Grote Beer BSO

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!

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?

Lunch: onze heerlijke Dolfje Weerwolfje pannenkoeken.

Woensdag

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?

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

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

soort kies jij?

Lunch: Boterhammen

 

24 oktober

t/m

28 oktober



Aju paraplu! - Panda en

Koalaberen

Grote Beer BSO

Donderdag

Kom griezelig verkleed!

Halloween Bingo
Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of

de bovenste rij misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed

opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!

Broodje afgehakte vinger
Griezelig klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Van een

knakworst gaan we een vinger maken. Leer hoe je het maakt en

houd vervolgens thuis iemand voor de gek!

Heksenhoed werpen
Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het tijd om hier mee

te gaan spelen! Hoe snel kun jij de ringen om de heksenhoeden

werpen?

Lunch: broodje bloedvinger

Vrijdag

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.

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!

Lunch: boterhammen

 

24 oktober

t/m

28 oktober


