
Happy in m'n hangmat

week 6: Cocktails &

kokosnoten

Zonnewijzer BSO

Hallo lieve Hagedissen en Vossen,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel verschillende

smaken, wij gaan er deze week een paar maken. Ook kun je meegaan met de

Fruittocht van Koning Ananas of een potje hockey spelen. Op de laatste dag van de

week sluiten we de zomervakantie af met een Tropical disco! Dans je mee?!

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!

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

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

Maandag 23 augustus

De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken. Wij

mogen meehelpen en speuren naar alle fruitbewoners, zullen we

ze vinden?

Lovely Limo
We gaan vandaag zelf gezonde limonade maken! Is deze net zo

lekker als uit de supermarkt?

Lunch: Heerlijke tropische pannenkoeken vandaag! Top

Dinsdag 24 augustus

Interne aanbieder: Potten draaien
Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets helpen

maken van klei op een heuse draaischijf. Wat heb jij altijd al

willen kleien? Michelle helpt je hierbij dus doe gezellig mee.

Externe aanbieder: introductietraining Hockey
Hockeyvereniging Alkemade verzorgt een hockey clinic voor

onze groep! Bij de clinic leren de kinderen door spelletjes als

estafette en overspelen spelenderwijs omgaan met bal en stick.

Er wordt gehockeyd met houten sticks.

Lunch: Een lekkere boterham is vandaag de lunch
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Woensdag 25 augustus

Natuurketting
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg

stoer staan! We gaan naar buiten om onze eigen ketting te

maken, dit doen we van natuurlijke materialen.

Tropische smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische

smoothie bevind jij je alvast in tropische sferen!

Lunch: Heerlijk genieten van een Tosti, Yes!

Donderdag 26 augustus

Mini surfboards
Zo leuk om te maken: kleine drijvende surfboards van foam.

Maak een tof ontwerp en laat jouw speelgoed�guurtje surfen op

het water!

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je

loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de

spelletjes te spelen.

Lunch: Genieten van onze zelfgesmeerde boterhammen!

Vrijdag 27 augustus

IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes

die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?

Tropical disco
Kom in je meest tropische out�t! We gaan er een swingend

feestje van maken!

Lunch: Tropisch genieten van een lekkere boterham
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