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t/m
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Grote Beer BSO
Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op
avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons
rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo
vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko een wasknijperkameel
maken en ons omtoveren tot echte zanddeegtovenaars. Geen tijd om te blijven,
want we gaan daarna direct door naar Egypte waar we kijken en voelen aan echte
Afrikaanse reptielen en ons vermommen als toiletpapier mummies. Op woensdag
komen we aan in Botswana waar we kei-lekkere kamelen maken en op
donderdag gaan we op zoek in Zuid-Afrika naar de 'grote vijf'! We sluiten de week
af in Madagaskar waar we een giraf maken en het spel drinken bij de waterpoel
spelen.

Maandag in Marokko
Kameel van wasknijpers en van een eierdoos
Zanddeegkoekjes

Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere koekjes maken.
Bovendien is dit recept ook geschikt voor het maken van een
lekkere bodem voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed
idee?

Dinsdag in Egypte
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!
Toiletpapier mummies

In Egypte staan piramides waar mummies gevonden zijn. Wij
gaan ons vandaag zelf vermommen als mummie. Wie maakt de
beste mummie? Dit wordt echt lachen!
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Woensdag in Botswana
Papieren neushoorn

Helaas zien we dit mooie dier niet dagelijks langslopen. Maar
als we hem zelf maken kunnen we hem wel elke dag bekijken!
Handig!
Kei-lekkere kamelen

Heb je wel eens een kameel geproefd? Deze groente- en
fruitvariant kun je in ieder geval niet laten liggen. Ze zien er
heerlijk uit en zo proeven ze ook!

Donderdag in Zuid-Afrika
Leeuwenkop

Grrrrrwww! Pas op, we maken een leeuw. Deze is niet zo heel
gevaarlijk hoor, we maken er eentje met een vrolijk gezicht.
Giga lekkere giraf

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien.
Wat een lange nek hebben ze he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit
hele hoge bomen. We proberen zo'n giraffennek na te maken.
Proeven?
Afrikaanse 'Grote Vijf'

Welke dieren behoren er tot de 'grote vijf' van Afrika? Daar
komen we vanzelf achter. Help jij mee met zoeken?

Vrijdag in Madagaskar
Geinige giraffen

Kennen jullie Melman de giraf uit de lm Madagascar? We
maken hem zelf na!
Drinken bij de waterpoel

Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg
naar de waterpoel om te gaan drinken. Maar zijn ze wel
snel genoeg?

