Herfstvakantie bij de
Pandaberen en de
Koalaberen

18 oktober
t/m
22 oktober

Grote Beer BSO
Hoi allemaal,
Deze herfstvakantie trekken we er veel op uit met z'n allen.
Wat dacht je van lekker plonzen in het zwembad? En voetballen terwijl je zelf in
een bal zit? We gaan appels plukken bij de Olmenhorst. Niks is leuker dan zelf je
appel van de boom te halen en er zelf appel appen van te bakken. Voor de echte
waaghalzen komen de reptielen een bezoek aan ons brengen. Durf jij een slang
vast te houden? Of toch liever een schildpad? Zorg dat je niet wordt geraakt tijdens
het laser gamen. Wat is jouw tactiek? En er is ook ruimte voor je eigen ideeën.
Weet jij al iets?
Het belooft een toffe week te worden!
Groetjes van Lisette, Lilit, Asena en Harmke

Maandag
Bubbelvoetbal

Heb je ooit wel eens gevoetbald terwijl je zelf in een grote bal zit?
Dat is wat we vandaag gaan doen. Pas op dat je niet omrolt! 8:45
AANWEZIG ZIJN
Zwemmen

Jeeeehhhhh... We gaan zwemmen! Neem je zwemkleding
vandaag mee!
Lunch: Boterhammen

Dinsdag
De Olmenhorst

Vandaag krijgen we een rondleiding op Landgoed de
Olmenhorst. We kunnen zelf appels plukken en proeven.
Lunch: Picknick

Appelflappen bakken

Met de appels van de Olmenhorst gaan we overheerlijke
appel appen bakken.
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Woensdag
Reptielen

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!
Lunch: Pitabroodjes
wat wil jij?

we willen jullie vandaag de gelegenheid geven om zelf iets leuks
te verzinnen? Misschien wil jij wel iets doen nav het bezoek van
de reptielen? of misschien wil je wel een keer een kaplawedstrijd?
je mag je ideeën die dag meenemen maar je mag ze ook al eerder
vertellen aan de pedagogisch medewerkers.

Donderdag
Hologram maken

Weten jullie wat een hologram is? Dit is een speciale techniek
waardoor je beeld tot leven komt. Klinkt heel moeilijk, maar dat
is het niet! Ontdek het in deze toffe activiteit!
Lunch: Boterhammen
wat wil jij?

ook de donderdagkinderen mogen vandaag zelf met een idee
komen wat jullie graag willen doen? Heb jij een leuk idee en
vinden de andere kinderen dat ook leuk? Dan mogen jullie
samen met de pedagogisch medewerker een van de ideeën gaan
uitvoeren.
je mag je idee van te voren melden maar ook op de dag zelf
meenemen.
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Laser gamen

Vandaag gaan we de strijd aan tegen elkaar in een potje laser game. Heb jij al een goede
tactiek?
Lunch: Broodje knakworst
wat wil jij?

En natuurlijk zijn vandaag de vrijdagkinderen aan de beurt om zelf met een idee komen
wat jullie graag willen doen? Heb jij een leuk idee en vinden de andere kinderen dat ook
leuk? Dan mogen jullie samen met de pedagogisch medewerker een van de ideeën gaan
uitvoeren.
je mag je idee van te voren melden maar ook op de dag zelf meenemen.

