Backpack je gek in Afrika
- Orka's en Pinguins
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Spetters 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!
Deze week gaan we naar Afrika waar we allerlei leuke, gezellige en lekkere
activiteiten gaan doen.

Maandag in Marokko
Vliegend tapijt

Dek de tafel in Oosterse en sprookjesachtige sfeer met deze
onderzetters die er uitzien als een Vliegend Tapijt!
We versieren ook de lokalen in Oosterse sferen!
Lunch

Vandaag eten we een boterham
Oosters Stratego

Speel samen deze leuke Oosterse variant op levend Stratego! Het
doel is om zo veel mogelijk kaartjes naar de eigen thuisbasis te
brengen. Maar ondertussen moet er ook gezocht worden naar
de vlag van het andere team...
Deze activiteit doen we bij de Bult dus vergeet je ets niet!
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Dinsdag in Egypte
Zwemmen bij de Tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong. Vergeet dus
niet je zwemkleding en je ets!
Niet vergeten: Fiets en zwemkleding
Lunch

Vandaag nemen we brood en beleg mee naar de Tweesprong en
eten we daar een broodje.
1001 nacht smoothie

Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde 1001 nacht
smoothie? De smoothie heeft prachtige kleuren en zit vol
vitaminen.

Woensdag in Botswana
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

Vandaag eten we een tosti en als je meer honger hebt kun je nog
een boterham eten.
Bij de beesten af!

De big 5 op bezoek op de BSO? Google zorgt ervoor dit het lukt!
Doe je mee met deze toffe opdrachten? Het is echt bij de beesten
af...!
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Donderdag in Zuid-Afrika
Externe aanbieder: dansworkshop

Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan
de kinderen. Dansen jullie mee?!
Lunch

Vandaag eten we een boterham.
Zuid-Afrikaanse melktaart

Vandaag maken we 'Melktert' zoals ze in Zuid-Afrika zeggen.
Het is een romige taart waarin melk en kaneel de smaakmakers
zijn.

Vrijdag in Madagaskar
Afrikaanse zonsondergang

Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk. Wij gaan hier
zelf mee aan de slag! Welk dier loopt er door jouw
zonsondergang?
Lunch

Vandaag eten we een broodje gezond.
Rarara, wie stinkt er zo?

Elk dier heeft zijn eigen soort poep. De poep van een neushoorn
ziet er heel anders uit dan van een leeuw. Dat komt door wat het
dier eet. Wat weten jullie eigenlijk van dierenpoep?

