
Backpack je gek in Europa

- Beresterk

Grote Beer BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent hebben we

activiteiten uit verschillende landen. Deze week gaan we op reis in Europa.

Deze week is de jaarlijkse campingweek! We gaan deze week zelfgemaakte

popcorn maken. Als uitje gaan we zwemmen en na het zwemmen gaan we lekker

bijkomen en gezellig een movie middagje houden.

Groetjes,

Margareth, Luc en Dounia

LET OP: neem bij mooi weer altijd je �ets en zwemkleding mee

Maandag 25 juli

Outdoor popcorn!
Zelf popcorn maken is superleuk! En nog leuker wordt het als je

dit boven een kampvuurtje mag doen en er zelf je favoriete

smaak aan kunt toevoegen! Mais klaar? Poppen maar!

Vliegend theezakje
Met vuur kun je van alles laten vliegen: luchtballonnen,

theezakjes, een spaceshuttle, noem maar op. Met dit proefje kun

je veilig uitzoeken hoe dat werkt.

Legografie
We maken te gekke foto's met LEGO-poppetjes in de hoofdrol!

Legogra�e noemen ze dat. Zoek je poppetje uit, vind een toffe

plek en fotograferen maar!

We eten vandaag brood.

 

25 juli

t/m

29 juli
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Dinsdag 26 juli

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je

loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de

spelletjes te spelen.

Grieks masker
Bij Griekse maskers zie je direct de emotie. Maak jij een blij, boos

of juist verdrietig masker?

We gaan vandaag barbecueën.

Woensdag 27 juli

Vandaag is Beresterk gesloten.

Donderdag 28 juli

Zwemmen
Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent

Vandaag gaan we, afhankelijk van het weer, zwemmen in de

Tweesprong of in het buitenwater.

Neem je �ets, zwemspullen en handdoek mee.

Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in

de chill-stand en kijken samen naar een leuke �lm. Neem je je

bioscoopkaartje ook mee?!

LEGO Masters
Welk team bouwt de beste LEGO kunstwerken volgens

Brickmaster en wint het gouden steentje?

We eten vandaag brood.

Vrijdag 29 juli

Vandaag is Beresterk gesloten.
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