
Aju paraplu! - Zeepaarden,

Zeesterren, Zeehonden,

Zeeleeuwen

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 het BSO team

Maandag

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!

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!

Vandaag eten we heerlijke boterhammen voor de lunch.

Dinsdag

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

We maken een mooi paraplu-schilderij! Welke soort kies jij?

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

speelhelft te houden?

Vandaag eten we heerlijke boterhammen voor de lunch.
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Woensdag

Willen jullie vandaag je regenlaarzen, regenjas en/of

paraplu meenemen?

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!

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?

Vandaag maken en eten we tosti's met de lunch.

Donderdag

Vandaag mag je in je pyjama komen, meenemen mag

natuurlijk ook. We maken er een pyjamadagje van.

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

regenbui. Klaar? Rennen maar!

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

een lekkere Hollandse stamppot met appel, aardappel en gehakt!

Vandaag eten we de zelfgemaakte hete bliksem en hutspot voor de

lunch.

Vrijdag

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

speelhelft te houden?
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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?
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