Backpack je gek in ZuidAmerika - Uilen

15 augustus
t/m
19 augustus

Zonnewijzer BSO
Hey Uilen, gaan jullie mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
In Argentinië smullen we van Empanadas. op woensdag gaan we naar Brazilië en
maken we sambaballen, koken we Carnaval confetti rijst en genieten we van het
Braziliaans carnaval. Donderdag arriveren we op Curaçao, waar we onze eigen
beachbar timmeren en er heerlijke tropische cocktails en sapjes maken. We
sluiten de week af met het maken van een wereldbol, met alle landen erop waar wij
deze zomervakantie naartoe geweest zijn.
Wij hebben er weer zin in! We hopen jullie ook.
Met vriendelijke groet,
Luc, Danielle, Erika & Debbie

Maandag 15 augustus
Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong - Graag om 9:00u aanwezig
zijn.

Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in
Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het
water liggen ? Neem je zwemspullen, handdoek en ets mee.
Film middag

Vandaag kijken we de lm Pachamama.

We eten vandaag brood.

Dinsdag 16 augustus
Honkbal - Graag om 9:00u aanwezig zijn.

We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar is net
even iets anders. Sla de bal weg en rennen maar! Vergeet je ets
niet mee te nemen, we doen deze activiteiten bij Beresterk.

We eten vandaag brood.
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Woensdag 17 augustus
Tooi der natuur

Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes
voor het Braziliaanse carnaval. We maken dit zelf door de
natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.
Carnaval ritmemuziekstuk

Muziek in Zuid-Amerika is heel ritmisch: er wordt gebruik
gemaakt van stokken, shakers, sambaballen en meer! Wij gaan
met eigen instrumenten ritme leren kennen!

We eten vandaag brood.

Donderdag 18 augustus
Timmer je eigen bar!

Weet je dat je op Curaçao met carnaval een prijs kunt winnen
voor de best versierde bar? Wij timmeren er op los om onze
eigen bar te maken!
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!
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.

We eten vandaag brood.
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Vrijdag 20 augustus
Papier-maché wereldbol

Ontdek de wereld. Waar woon jij op de aardbol? Met een ballon
als basis gaan we aan de slag met het maken van een wereldbol.
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!
Vandaag eten we brood.

