
Beresterk: Kruipers,

sluipers en andere

gluipers

Grote Beer BSO

Hallo allemaal

In dit programma duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere

sluipers. We onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Nee, niet van

echte insecten! Maar van zelfgemaakte insecten! Ook is er tijd voor een leuke

buitenactiviteit, we spelen namelijk kever kwartet. We krijgen ook een uitdagende

Graf�ti workshop. Het wordt weer een super leuke week.

Kriebelende groetjes van Sjors, Coco en Margareth

Maandag 19 oktober

Recycle insect
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen

restmateriaal zoals kurken, doppen. lege water�esjes of lege

verpakkingen namelijk goed gebruiken bij het maken van

insecten!

Lunch
Brood

Graffiti workshop
Peter Witteman komt een graf�ti workshop geven. Maak kennis

met de kunst van graf�ti. Spuiten jullie mee ?

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken zandkoekjes en

maken daar afdrukken in! Het lijken wel fossielen...

Dinsdag 20 oktober

Creatief met aluminiumfolie
Met slechts een paar benodigdheden maak je een prachtig en

uniek kunstwerk. Plak de aluminiumfolie over de wol of de lijm

en kleur dit in. Supercool!

Lunch
Tosti's
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Bouncy insecten
Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak

eerst je insect, bevestig hem aan een lange stok om hem zelf te

laten vliegen.

Donderdag 22 oktober

Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken?

Deze keer maken we buigbare kruipers! Waar kies jij voor? Een

rups, slang of worm?

Lunch
Broodje knakworst

Kever kwartet
Verzamel zoveel mogelijk keverkaartjes door ze bij een ander

team weg te roven en naar jouw grondgebied te vervoeren

zonder getikt te worden.

Dit spel spelen wij samen met de Uilen.

Vrijdag 23 oktober

Zwemmen

Vandaag gaan wij zwemmen in de Tweesprong

Lunch
Brood

Zwemmen
vandaag gaan we zwemmen in de tweesprong, vergeet je

zwemkleding niet

zorg dat je uiterlijk om 9.30 uur binnen bent!
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