
Happy in m'n hangmat

week 5: Ravotten en

relaxen

Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens het ravotten en lekker

ontspannen relaxen! Daarom gaan we het deze week lekker combineren. Onze

activiteiten zijn zowel uitputtend als rustgevend: het ultieme vakantiegevoel! Doe

jij mee met toffe spelletjes en maak je liever mooie knutsels? Ook kun je natuurlijk

heerlijk buiten ontspannen!

Groetjes van het 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 16 augustus

Interne aanbieder: Poppenkast voorstelling
Onze collega Sandra van de Put geeft een interactieve

poppenkast voorstelling! Deze wordt aangepast aan het thema

van de groep.

Minihangmat
Een lekker nestje of een soort omgekeerde parachute waarin je

lekker kunt ontspannen? Maak door wol te weven op een

papieren bordje een eigen hangmat voor je speelgoed �guur!

Lunch: Vandaag smullen we van lekkere zelfgesmeerde

boterhammen!

Dinsdag 17 augustus

Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende

natuurlijke materialen maken wij een mooie drijvende

zomerkaars.

Toffe tropische spelletjesmix
Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal met

een tropisch tintje! Kies je favoriete spelletjes en ren, zoek,

verstop, dans en voetbal mee!

Lunch: Na al het ravotten en spelen eten we lekker brood
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Woensdag 18 augustus

Grondig experiment
We gaan lekker naar buiten en ontdekken wat er allemaal in de

grond zit! Hier doen we proefjes mee: wat gebeurt er bijvoorbeeld

als we er water bij doen?

Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes

over? Wij willen ze overal heen slepen en lekkere hangplekken

bouwen. Een soort hutje dus! Lever het maar bij ons in, dan

kunnen wij er lekker mee spelen!

Lunch: Vandaag staat er lekker brood op het menu

Donderdag 19 augustus

Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien

hoe het in de lucht kan vliegen. We maken onze eigen vlieger!

Van plastic, of van papier. Welke vlieger vliegt het hoogst in de

lucht? En wie kan er het hardste rennen zijn de vlieger aan de

hand? Wij gaan er achter komen!

Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker

én gezond! Dat wordt smullen!

Lunch: Vandaag smullen we van een lekker broodje ei!

Vrijdag 20 augustus

Golven van de zee
Maak in een lege �es een mini-oceaan met golven!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe

minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Lunch: Na al het ravotten lekker poffertjes eten, YES!
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