
Backpack je gek in Zuid-

Amerika - 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 Zuid-Amerika.

Deze week gaan we onder andere naar het Haarlemmermeerse bos, knutselen we

een lama marionet en drinken we een lekker mangosapje!

Groetjes Margareth, Luc en Dounia

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

Maandag 15 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.

Krabbenbal
Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook lukt om

als krab te voetballen... Probeer het uit!

We eten vandaag brood.

Dinsdag 16 augustus

Haarlemmermeerse bos
Zorg dat je om 9.30 uur bij de BSO bent.

We gaan vandaag met de bus naar bos. Vergeet je zwemspullen

niet, want met lekker weer kunnen we misschien wel wat

afkoeling gebruiken!

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten

gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is

lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

We eten vandaag brood.
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Woensdag 17 augustus

Vandaag is Beresterk gesloten.

Donderdag 18 augustus

Tango Tunes
Tune in op tangomuziek en speel deze leuke spelletjes! Wie kan

er het beste stilstaan, het makkelijkst de roos doorgeven en valt

er als laatste af?

Lama marionet
Deze vrolijke lama marionetten zijn superleuk om te maken en

geven ook daarna nog veel speelplezier.

Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke

gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar

waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere

mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu

kindercocktails!

Vandaag eten we brood.

Vrijdag 19 augustus

Vandaag is Beresterk gesloten.
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