
Pandaberen en Koalaberen:

Kruipers, sluipers en

andere gluipers

Grote Beer 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!

En wat extra leuk is: na elke activiteit krijgen we een insectenkaart met leuke

weetjes. Verzamel ze allemaal!

Kriebelende groetjes van Asena, Asmae, Lilit, Lisette en Denise!

Maandag 19 oktober

Levend kwartet
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op een

andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten aan te pas!

Chocolade bananen in het vuur
We maken een vuur in de vuurkorf. Als het vuur smeult dan kunnen

de bananen er in.

Dinsdag 20 oktober

Natuurmobiel
Maak van natuurlijke materialen een draaiende mobiel In de natuur

zijn de mooiste schatten te vinden: mooie blaadjes, takjes, schelpjes, en

bloemetjes bijvoorbeeld. Als we genoeg schatten hebben verzameld,

maken we er een mooie mobiel van.

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken zandkoekjes en maken

daar afdrukken in! Het lijken wel fossielen...

 

19 oktober

t/m

23 oktober



Pandaberen en Koalaberen:

Kruipers, sluipers en

andere gluipers

Grote Beer BSO

Woensdag 21 oktober

Vandaag eten we Tosti`s

Insectenvanger timmeren
Er leven buiten héél veel soorten insecten. Leuk om te bekijken, maar

hoe doe je dat eigenlijk? Simpel! Je vangt ze met je zelfgemaakte

insectenvanger.

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?

Donderdag 22 oktober

Kriebeldisco
Dans je een slag in de rondte tijdens deze coole kriebeldisco! We

dansen op allerlei verschillende insectenliedjes en doen beestachtig

goede spelletjes!

Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken? Deze keer

maken we buigbare kruipers! Waar kies jij voor? Een rups, slang of

worm?

Vrijdag 23 oktober

Zwemmen
We gaan vandaag naar de tweesprong om te zwemmen. Vergeet dus

niet je zwemkleding en handdoek mee te nemen.
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