Backpack je gek in ZuidAmerika - Mussen

15 augustus
t/m
19 augustus

Poldersprong 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!
In Argentinië gaan we op jacht naar de jaguar en spotten we prachtige pinguïns.
Op dinsdag zetten we onze reis door naar Curaçao, waar we een zandkasteel
bouwen. In Brazilië slurpen we van een mangosapje. We reizen door naar
Suriname, waar we het regenwoud trotseren tijdens de jungle estafette. Op vrijdag
brengen we een bezoek aan Peru, waar we een spetterende alpaca maken en
daarna ook nog eens een alpaca kwartet spelen.
Groetjes,
Amy en Natascha

Maandag in Argentinië
Prachtige pinguïns

Wist je dat pinguïns ook in Argentinië leven. Heb jij wel eens
een pinguïn gezien? Het zijn prachtige dieren! Wij gaan zelf
pinguïns maken, zodat we er elke dag naar kunnen kijken.
De jaguar is op jacht

In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars
hebben honger en zijn op zoek naar eten. Jaag mee!
Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.
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Dinsdag in Curaçao
Het zandkasteel

Heb je wel eens een écht zandkasteel gebouwd? Met een
schepje en emmertje? Wij gaan ook een zandkasteel
bouwen, maar dan op een andere manier! Laat het zand
maar door je vingers glijden...
Schelpendans

Lukt het jou om snel een schelpje op te pakken? Een gezellig
dansspel!

Vandaag eten we tosti.

Woensdag in Brazilië
Mangosapje

Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten
gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is
lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.
Muziek met natuurlijk materiaal

Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met
van alles rammelen, ritselen, plonsen, trommelen.

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

Donderdag in Suriname
De jungle estafette

Veel delen van Suriname bestaan uit jungle (regenwoud). Rol de
rots en pluk die banaan! We spelen een jungle estafette. Ben jij er
klaar voor om helemaal de beest uit te hangen?!
Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een
paar en welk dier zijn zij? Raad de meeste paren bij elkaar
en win!

We eten vandaag boterhammen met divers beleg.
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Vrijdag in Peru
Spetterende alpaca

Alpaca's zijn die schattige wollen beestjes die lijken op een lama
uit Peru. Wij maken ze zelf van een papieren bordje!
Alpaca kwartet

Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in
een ren variant. Verzamel jij de meeste alpaca's?
Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

