
Uilen: Kruipers, sluipers

en andere gluipers

Zonnewijzer BSO

Beste kinderen,

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

sluipers. We onderzoeken ze en maken ze na.

We spelen levend keverkwartet en gaan natuurlijk ook een dagje naar het

zwembad.

Ook hebben we nog een spannende Halloweendag ingepland.... Kijk snel in de

planning wat we allemaal gaan doen :-)

Wij hebben er al zin in!

Kriebelende groetjes van Daniëlle, Erika en Ilonka

Maandag 19 oktober

Film maken met Lisa
Drama docent Lisa Daleman maakt samen met de kinderen een

zelfbedachte �lm! Deze workshop maakt zij passend voor de

leeftijd van de kinderen.

Dinsdag 20 oktober

Recycle microscoop
Hoe ziet het insect wat je bent tegen gekomen in de tuin er van

dichtbij uit? Bekijk het onder deze zelf gemaakte microscoop van

een lege �es wasmiddel!

Voor deze activiteit hebben we een lege keukenrol nodig, neem je

deze mee? Als je een lege �es wasmiddel hebt liggen (of een

andere �es met handvat), mag je deze ook meenemen!

Woensdag 21 oktober

Recycle insect
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen

restmateriaal zoals kurken, doppen of lege verpakkingen

namelijk goed gebruiken bij het maken van insecten!
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Kriebelende insecten
Mieren, lieveheersbeestjes, torretjes en misschien wel een

spinnetje... We gaan ze van dichtbij bekijken. Eigenlijk zijn ze

helemaal niet eng, maar juist heel mooi! Tuur je mee?

Donderdag 22 oktober

Voor deze activiteiten gaan we naar Beresterk!

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?

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.

Vrijdag 23 oktober

Naar de Tweesprong
Op aanvraag van jullie gaan we vandaag weer een keer naar het

zwembad!

Vergeet je �ets en zwemspullen niet!

Maandag 26 oktober

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!

Grafstenen maken voor Halloween.
Het is bijna Halloween. Dan versieren mensen thuis vaak hun

voortuin. Maak jij een grafsteen voor in je voortuin...?
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