
Vossen en Hagedissen:

Kruipers, sluipers en

andere gluipers

Zonnewijzer BSO

Hallo lieve Hagedissen en Vossen,

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 BSO team Zonnewijzer:

Eva, Meryem, Laura, Maxime en Ilse

Maandag 19 oktober

Wormen in de modder
Kook spaghetti en gebruik het als wormen in de modder. Haal de

'wormen' (slierten spaghetti) met een pincet uit de modder.

Kastanje slakken
We gebruiken alleen wat kastanjes, een satéprikker en klei.

Hiermee maken we zelf slakken waarmee we kunnen spelen.

Dinsdag 20 oktober

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken zandkoekjes en

maken daar afdrukken in! Het lijken wel fossielen...
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Woensdag 21 oktober

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?

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!

Donderdag 22 oktober

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?

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

dansen op allerlei verschillende insectenliedjes en doen

beestachtig goede spelletjes!

Vrijdag 23 oktober

Spinnetje spinnetje
Ben jij bang voor spinnen, of juist niet? Wij maken onze eigen

spinnen! Deze zijn helemaal niet eng, maar juist erg leuk. Je

kunt kiezen uit twee manieren. Welke vind jij het leukste om te

maken?

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die

we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere

snack!
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Maandag 26 oktober

Studiedag Roelevaer

Bouncy insecten
Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak eerst je insect, bevestig

hem aan een lange stok om hem zelf te laten vliegen.

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan de kinderen. Dansen jullie

mee?!

De dansworkshop duurt tot ongeveer 16.30 u.
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