Backpack je gek in Azië Haaien
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Spetters 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!
Welkom in Azië! We starten in Vietnam waar we smullen van een vega loempia
en doen we een chopstick challenge. In China maken gelukspoppetjes en proberen
we de tempel van de zilveren gong in te komen, zonder gepakt te worden. Op
donderdag vliegen we door naar Japan. Daar doen we karaoke en we gaan die dag
op uitje.

Maandag in Vietnam
Chopstick challenge

We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen tot
een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master?
Vega loempia

Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's.
Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te
smullen zo lekker!
Lunch: loempia's

Dinsdag in China
Gelukspoppetjes maken

Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze
poppetjes geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?
De Tempel van de zilveren gong

In China kom je op elke hoek van de straat een tempel tegen.
Lukt het jou om de tempel van de zilveren gong te betreden
zonder dat je gepakt wordt door de boze tempelgeesten?
Lunch: pannekoeken
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Donderdag in Japan
Playback je gek

In Japan zijn ze gek op karaoke zingen. Tijdens deze activiteit
kruipen we in de rol van Japanners en Playbacken we ons gek!
Je mag nadoen wie je maar wilt. Hoe gekker hoe beter!
Trampoline park

Vandaag gaan we naar een trampoline park samen met de
kinderen van Beresterk. Met de bus worden we gebracht en
gehaald.
Lunch: brood

