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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!

De laatste week van de vakantie sluiten we af in Zuid-Amerika. op maandag zijn

we in Bolivia, daar maken we pan�uiten. Dinsdag arriveren we in Peru. Daar gaan

we naar het bos en knutselen we leuke lama marionetten. Op donderdag in

Argentinië smullen we van Empanadas.

Maandag in Bolivia

Panfluit maken
De pan�uit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De

instrumenten werden gemaakt van verschillende materialen uit

Peru: hout, bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten.

Wij maken een pan�uit van PVC buisjes.

Landje veroveren
Vandaag spelen we het spel landje veroveren. Weet jij de meeste

landjes te bemachtigen?

Lunch: bolletjes

Dinsdag in Peru

Lama marionet
In Peru leven veel lama's en alpaca's. Deze vrolijke lama

marionetten zijn superleuk om te maken en geven ook daarna

nog veel speelplezier.

Haarlemmermeerse bos
Vandaag gaan we met de kinderen van Beresterk met de bus

naar het Haarlemmermeerse bos. Neem kleding mee die vies

mag worden en bij mooi weer evt. je zwemkleding.

Lunch: brood
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Donderdag in Argentinië

Ontwerp je eigen paard
Welkom op de ranch in Argentinië, de plek voor veel paarden.

Wij gaan vandaag onze eigen paard ontwerpen op papier!

Empanadas
In Spanje en Zuid-Amerika eten ze graag dit deeghapje gevuld

met gehakt. Met dit recept wordt het maken ervan een �uitje

van een cent!

Lunch: empanadas
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