Backpack je gek in ZuidAmerika - Orka's en
Pinguins

15 augustus
t/m
19 augustus

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 Zuid-Amerika, zoals jullie zien staat er weer genoeg leuks
op de planning!

Maandag in Argentinië
Lunch

Als lunch eten we vandaag zelfgemaakte empanadas. Heb je
meer honger dan kan je altijd nog een boterham eten.
Empanadas

In Spanje en Zuid-Amerika eten ze graag dit deeghapje gevuld
met gehakt. Met dit recept wordt het maken ervan een uitje
van een cent!
Tango Tunes

Tune in op tangomuziek en speel deze leuke spelletjes! Wie kan
er het beste stilstaan, het makkelijkst de roos doorgeven en valt
er als laatste af?
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Dinsdag in Curaçoa
Krabbenbal

Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook lukt om
als krab te voetballen... Probeer het uit!
Lunch

Vandaag eten we een boterham als lunch.
Tropische cocktails

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke
gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar
waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere
mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu
kindercocktails!

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.
Lunch

Vandaag eten we een boterham bij de lunch.
Externe aanbieder: dansworkshop

Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan
de kinderen. Dansen jullie mee?!
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Donderdag in Suriname
Surinaamse pindasoep

We kunnen gewone pindakaas gebruiken maar ook
Surinaamse. En zullen we het durven een pepertje te gebruiken.
We gaan op ontdekkingstocht!
Lunch

Bij de lunch eten we onze zelfgemaakte pindasoep. Heb je meer
honger of vind je het niet lekker dan kan je nog een boterham
eten.
Dready dreadlocks

In Suriname zie je veel mensen met dreadlocks lopen. Met het
juiste materiaal en wat oefening maak je zelf kleurrijke
dreadlocks voor kort en lang haar. Of verstevig je zelfgemaakte
dreadlock en gebruik ‘m als haarband!

Vrijdag in Peru
Het perfecte zomerse plaatje

Lukt het jou om het perfecte zomerse plaatje te maken? We gaan
op pad met onze fotocamera's en doen toffe opdrachten.
Lunch

Vandaag eten we een boterham bij de lunch.
Tropische ananas smoothie

Houd jij ook zo van het mooie weer? Met deze tropische ananas
smoothie bevind jij je alvast in tropische sferen!

