
Leve de lente

Grote Beer BSO

Leve de Lente! Dat klinkt bijzonder eind mei. We hebben het gevoel dat we het
moois van de lente hebben overgeslagen door de crisis waar we mee te maken
hebben. Daarom willen we de lente deze vakantie alsnog beleven. We hopen dat
iedereen er vrolijk van wordt.

Ontdek hoe zaadjes groeien en doe kennis op over de lente tijdens het ‘Fladder
vragenspel’.

Kook mee met de lentefee en speel natuurmemory.

En verder doen we lentebingo en Oudhollandse spelen, zoeken een ei en maken
allerlei mooie dingen. Doe je mee?

Groetjes, Henny, Marieke, Karin, Sandra, Lilit, Wendy en Ellen

Vrijdag 22 mei
Alle kleuren van de regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een
regenboog te zien. Weet jij welke kleuren er in een regenboog
horen?
Bingo thema lente
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met
de lente. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Maandag 25 mei
Lammetjes kijken vanuit de Caddy
We hebben vandaag de Caddy's en gaan een rondje rijden om lammetjes in de wei te zien dartelen.

Bloempracht
Gevraagd; lege doppen in alle soorten en maten. Kleur of grootte
is niet van belang; bewaar ze maar en neem ze mee naar de BSO.
Ook een lege plastic �es kun je meenemen. We maken er een
prachtig kunstwerk van.
Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens
deze oude spelen. Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en
het blijft leuk! Doe je ook mee?
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Dinsdag 26 mei

Fladder vragenspel
Wat weten jullie van de lente? Komt na de lente de herfst?
Groeien er in de lente veel bloemen? Deze vragen komen aan
bod tijdens de quiz. Oh ja: je moet er ook �ink bij bewegen!

Kipjes van rietjes en klei
Met klei en rietjes kun je hele leuke dingen doen! We
maken deze leuke kipjes.

Ei, ei, waar zit je?
Sssst! We moeten heel stil zijn! Er zit ergens een eitje verstopt
en... het tikt! Kun jij hem vinden voor het belletje gaat? Een leuk
zoek- en concentratiespel voor in de lente!

Woensdag 27 mei
Kook mee met de lentefee!
We gaan met bloemetjes, glitters en water aan de slag in de
tuin. We zijn lekker buiten bezig en oefenen met knippen,
verzamelen en roeren.

Geblinddoekt natuurmemory
Hoe goed is jouw geheugen? We gaan naar buiten om
geblinddoekt memory te spelen, met spullen uit de natuur. Cool!

Donderdag 28 mei
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Zaaien maar!
In de lente is het tijd om te zaaien! Het is maar wat
spannend om elke dag even te kijken of je bloemen al zijn
gegroeid! We gaan eerst mooie bloempotjes maken en
daarna zaadjes erin doen. Natuurlijk geven we onze
zaadjes goed water en kijken we elke dag of er al iets is
veranderd.

Gieter maken
Plantjes water geven met een zelfgemaakte gieter!
Ei, ei, waar zit je?
Sssst! We moeten heel stil zijn! Er zit ergens een eitje verstopt
en... het tikt! Kun jij hem vinden voor het belletje gaat? Een leuk
zoek- en concentratiespel voor in de lente!

Vrijdag 29 mei
Plantenbak: ontdek hoe zaadjes groeien
We gaan zaadjes in een eierdoosje planten. Als het zaadje is uitgekomen tot een plantje,
dan zetten we hem in de aarde. Zo zien we het zaadje uitgroeien tot een plant!
Neem je een eierdoos van 6 mee?
Lieveheersbeestjes voor het raam
Wat een leuke lieveheersbeestjes! Geef ze een zonnige plek voor het raam en bekijk hoe het
licht door het lieveheersbeestje schijnt.
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