Backpack je gek in NoordAmerika - Beresterk

08 augustus
t/m
12 augustus

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 Noord-Amerika.
Deze week gaan we een lekkere toekan cocktail maken, zwemmen en genieten
van zelfgemaakte guacamole!
Zomerse groet,
Margareth,Luc en Dounia
LET OP: neem bij mooi weer altijd je ets en zwemkleding mee

Maandag 8 augustus
Toekan cocktail

We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een
heerlijke cocktail, sprekend een toekan!
Luie luiaards

Ken jij de luiaard? Zoals zijn naam al zegt is hij een beetje lui, hij
beweegt erg traag! Maak je eigen luiaard en neem hem overal
mee naar toe.
We eten vandaag brood.

Dinsdag 9 augustus
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.
Filmklapper maken

3, 2, 1.. Actie! Een lm wordt altijd in verschillende stukken
opgenomen: de scenes. Aan het begin van de scene wordt de
lmklapper dichtgeslagen. Wij maken zelf een lmklapper!
We eten vandaag brood.
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Woensdag 10 augustus

Vandaag is Beresterk gesloten.

Donderdag 11 augustus
Zoek de gouden kokosnoot

Er is een Gouden Kokosnoot verstopt. Het team dat deze
kokosnoot als eerste weet te vinden wacht natuurlijk eeuwige
roem en misschien ook nog wel een gouden prijs....?
Flag Football

Wat een stoere sport is American Football! Wij spelen een
variant zonder tackelen. Net zo stoer, maar wel wat veiliger. Doe
je mee?
Guacamole

Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee
hoor. Het is gewoon een kwestie van een beetje mengen van de
juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

We eten vandaag brood.
Vrijdag 12 augustus

Vandaag is Beresterk gesloten.

