
Kruipers, sluipers en

andere gluipers - Orka's en

Pinguïns

Spetters BSO

Beste kinderen,

In dit programma duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere

sluipers. We onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Nee, niet van

echte insecten! Maar van zelfgemaakte insecten! Probeer te herkennen welk diertje

je hoort tijdens de Insectengeluiden bingo of speel Levend muizenval!

Kriebelende groetjes van Laura, Dionne, Farah en Babette

Maandag 19 oktober

Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen! Vergeet je �ets en zwemspullen

niet, om 10 uur gaan we weg!

Lunch
Maak je eigen bolletje en boterhammen, we lunchen met elkaar

in het zwembad!

Dinsdag 20 oktober

Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect

hoort dit? Staat hij op jouw bingokaart, kruis hem dan snel

af. Wie heeft er als eerst BINGO?

Tomatensoep met spinnen
Vandaag maken we voor de lunch tomatensoep. Alleen zitten er

ook spinnen in. Geen echte natuurlijk ;)

Woensdag 21 oktober

Samenwerken!
Ben jij goed in samenwerken? We spelen verschillende spelletjes

die alleen goed lukken als je samenwerkt.

Pannenkoeken bakken!
Vandaag maken we voor de lunch lekkere pannenkoeken!
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Donderdag 22 oktober

Levend muizenval
Ken jij het bordspel Muizenval? Je loopt rond en probeert de

muis van de tegenstander in de val te lokken. Wij spelen een

levende variant!

Muizenhapjes
Mmmm, muisjes snoepen het eten meestal op, maar nu snoepen

wij de muisjes op! Even in elkaar zetten en we kunnen smullen!

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven

aan de kinderen. Dansen jullie mee?!

Vrijdag 23 oktober

Kever kwartet
Verzamel zoveel mogelijk keverkaartjes door ze bij een ander

team weg te roven en naar jouw grondgebied te vervoeren

zonder getikt te worden.

Wraps
Wraps, wie kent ze niet? Ieder mag zijn eigen gezonde wrap

beleggen, jammie!
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