
Happy in m'n hangmat

week 3: Flora en fauna

Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren. Deze week staat in het

teken van de tropische natuur en de dierenwereld! Het is hartstikke leuk en

leerzaam om te kijken wat we in deze natuur tegenkomen en wat de dieren

allemaal doen.

Door middel van allerlei leuke dieren knutsels, spelletjes en andere zomerse

uitdagingen krijgen we een beestachtig gezellige week!

Groetjes van BSO team: Eva, Meryem, Hennie, Maxime, Laura en Ilse.

O ja! Neem je bij mooi weer voor de zekerheid zwemkleding en een handdoek mee?

Maandag 2 augustus

Schelpendieren
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken en

opeens komen er de mooiste dieren tevoorschijn!

Wie is bang voor wie?
De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en de

olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe mee en vind het uit!

Vandaag eten we knakworstjes op brood, mmmm!!

Dinsdag 3 augustus

Zonnige zonnenvanger
Eerst gaan we naar buiten, op zoek naar mooie blaadjes, takjes

en misschien zelfs bloemen. We verwerken ze in een mooie

zonnevanger die we voor het raam kunnen hangen.

Vlinderjacht
Doe mee met dit gezellige en spannende zoek- en vindspel!

Welke vlinder wordt er getrokken uit de grote mand?

Tussen de middag eten we tropeerlijke boterhammen! ;-)
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Woensdag 4 augustus

Gesprek met een gekke bek
Hoe praat een leeuw met een koe? Of een muis met een tijger?

Zouden ze eigenlijk wel echt met elkaar kunnen praten? Wat

denk jij? We proberen met elkaar te praten als een dier. Eens

kijken hoe dat gesprek verloopt.....!

Gezonde wasknijpervlinder
Een grappige vlinder maken we van een wasknijper. De vleugels

worden eetbaar. Vraag jij je af hoe dat precies zit? Zet er zelf dan

eentje in elkaar vandaag!

We lunchen met boterhammen met een tropisch tintje, lekker!

Donderdag 5 augustus

Flamingo's
Flamingo's zijn eigenlijk een aparte groep dieren. Het is een

familie van de vogels. De groep �amingo's bestaat uit zes

soorten. Wij kennen ook allemaal verschillende manieren om

een �amingo te knutselen. Welke �amingo vind jij leuk om te

maken?

Krabbenbal
Krabbenbal is voetbal, maar dan heeeel anders! Probeer maar

eens op je handen en voeten als een echte krab de strandbal in

het doel van de andere 'Krabben" te krijgen! En... eigenlijk mag

de bal mag niet met je handen worden aangeraakt.. Doe mee en

ga deze uitdaging aan!!

Lunch; Zag heleboel kinderen hun broodje zelf smeren.., oh wat

wordt dat smullen..!
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Vrijdag 6 augustus

Externe aanbieder: Reptielen presentatie
Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een unieke presentatie over

reptielen. Kinderen komen meer over reptielen te weten EN krijgen de kans om een slang

of hagedis te aaien of aan te raken!

Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken

samen naar een leuke zomerse �lm. Neem je je eigengemaakte bioscoopkaartje mee?

Mocht het super lekker weer zijn, gaan we mischien wel naar de speeltuin of lekker

kliederen met water!

We eten tussen de middag heerlijke bolletjes!
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