
Aju paraplu! -

Vossen/Hagedissen

Zonnewijzer BSO

Hallo lieve Hagedissen en Vossen,

‘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 herfstachtige regenprogramma en maak er samen

WEER een feestje van.

Aju paraplu! Groetjes van het Zonnewijzer BSO team,

Jeroen, Laura, Eva, Suzanne, Merel, Demi, Meryem en Ilse.

Maandag

Herfstlampion
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een

lampionstok hangen, maar ook neerzetten als sfeervol

windlicht.

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?

Bij de lunch eten we herfstige pompoensoep met een

soepstengel, mmmm!
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Dinsdag

Herfstuil in plastic zakje
Wat een leuke uiltjes kun je maken van herfstbladeren. Lekker

naar buiten en blaadjes rapen!

Regenrace!
We spelen een estafette waarbij we ons kleden tegen een �inke

regenbui. Klaar? Rennen maar!

Op het lunchmenu staan boterhammen.

Woensdag 26 oktober

Uitstapje: Zelfpluk Landgoed Olmenhorst
Graag om 9 uur aanwezig zijn.

In de maanden September en Oktober zijn de appels en peren bij

landgoed de Olmenhorst rijp om te plukken! Een bijzonder dagje

uit in de natuur, leuk voor jong en oud.

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!

Bij de lunch eten we boterhammen.

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!

Appelflappen maken
Met de appels uit de Olmenhorst die de kinderen gisteren

hebben geplukt gaan we lekkere appel�appen maken.

Vandaag eten we lekkere boterhammen
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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.

Laarzenpad
Een laarzenpad is een wandelroute, die je loopt op je

kaplaarzen. Hoe voelt het om door de bladeren te lopen? Of

door de modder? Ervaar het zelf!

Vandaag eten wij pizza bij de lunch.
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