
Happy in m'n hangmat

week 4: Waterwereld

Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het water te

zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op vakantie! Deze week

gaan we veel met de waterwereld doen. We doen waterige proefjes, maken mooie

creaties over de waterwereld, eten lekker schildpadden en doen verschillende

waterspellen!

Soms kunnen we wel een beetje nat worden, maar ach: dat is toch alleen maar

leuk?

Groetjes, Eva, Ilse, Hennie, Meryem, Maxime en Laura

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

Maandag 9 augustus

Het mooiste visje van de zee
Ken je dit boek van Marcus P�ster? Regenboog is de mooiste vis

in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen

enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft

- en later nog meer - vinden ze hem aardig en merkt hij dat het

belangrijker is om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn!

Wij maken ook een mooie vis.

Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen

bootsen! Zo gaan we proefjes doen om tornado's, regen en

wolken te maken!

Lunch: Genieten van onze zelfgesmeerde boterhammen vandaag!
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Dinsdag 10 augustus

Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de

tegenstander? Je moet scoren met een natte spons. Lukt je dat?

Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag

mythische zeemeerminnen of een vrolijk hula meisje!

Lunch: Echte gezonde waterratten worden we met een heerlijk

broodje gezond

Woensdag 11 augustus

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

opeens komen er de mooiste dieren tevoorschijn!

Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een

levensgroot dartbord op de grond!

Lunch: Wat een feest! Vandaag eten we: patat!

Donderdag 12 augustus

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar

ook kan knutselen? Maak je eigen kleurrijke zeepaard!

Water-tikspellen
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we

tikspelletjes met een waterthema. Welk tikspel lijkt jou het

leukste? Schepnet-tikkertje, inktvistikkertje of misschien

eilandtikkertje?

Lunch: Vandaag eten we brood, smullen!
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Vrijdag 13 augustus

Bedrieglijk tekenen!
Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk lijken, maar kijken we wat

beter dan zien we dat ze dat helemaal niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we

dat echt heel goed kunnen!

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Lunch: Waterratten verzamelen: We eten vandaag brood
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