
Backpack je gek in Europa

- Grutto's

Poldersprong 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 gaan we op

avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons

rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo

vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Deze week bezoeken we landen in Europa. We reizen door Spanje, Griekenland,

Engeland, Denemarken en Frankrijk. Kijk snel in de planning wat we allemaal

gaan doen!

Groetjes Annemarie en Mike

Maandag in Spanje

TikTok tortilla wrap hack
De tortilla is beroemd in Spanje. Wij maken een variatie; de

TikTok wrap! Een mega trend! Met deze TikTok tortilla wrap

hack maak je in een handomdraai zelf een heerlijke wrap. Even

onder de grill en eet smakelijk!

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende Spaanse tropische

spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand

op om de spelletjes te spelen.

We eten vandaag een tortilla en brood.

Dinsdag in Griekenland

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

of juist verdrietig masker?

Interne aanbieder: Potten draaien
Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets

maken van klei. Wat heb jij altijd al willen kleien? Michelle

helpt je hierbij dus doe gezellig mee.

Vandaag eten we brood.
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Woensdag in Engeland

Rozijnenscones
Scones zijn Engelse cakejes die passen bij een High Tea. Je kunt

ze eigenlijk altijd wel eten want ze zijn echt heerlijk.

Britse Bulldog
Ben jij net zo snel en sterk als een Britse bulldog? We gaan het

vandaag uittesten in dit leuke tikspel!

We eten vandaag brood.

Donderdag in Denemarken

Zwemmen in de Tweesprong
Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong in

Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het

water liggen? Neem je zwemspullen en handdoek mee.

We eten brood.

Vrijdag in Frankrijk

Eiffeltoren bouwplaat
In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de

bekendste bouwwerken ter wereld. Wij maken deze vandaag

na. Knip de bouwplaat uit en plak hem op de juiste manier in

elkaar.

Asterix en Obelixspel
In Frankrijk staat het attractiepark van Asterix en Obelix. In

deze activiteit zijn ze op zoek naar de Gouden Sikkel. Help jij mee

deze te vinden?

We eten vandaag brood.
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