
Backpack je gek in Azië -

Vossen en Hagedissen

Zonnewijzer BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op

avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons

rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo

vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Japan! Maak een Pokémon pompon en speel een potje Japans

memory. Dinsdag zijn we in China, waar we leren een draak te temmen en gaan

oefenen met stokjes eten. Woensdag gaan we op uitje naar landgoed de

Olmenhorst. We vliegen door naar Vietnam waar we een proefje doen met

dansende rijst en knutselen we een Aziatisch hoedje. Het einde van deze week

brengen we door op de Filipijnen, waar we �essenpost maken en de vloer is lava

spelen.

Veel lieve groetjes van onze BSO Zonnewijzerteam,

Eva, Laura, Ilse, Jeroen, Suzanne en Meryem

Maandag 1 augustus

Pokémon pompons
Pokémon komt uit Japan. Maak Pikachu, Squirtle,

Bulbasaur of Charmander met behulp van wol en papier!

Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?

Japans memory
We spelen een Japans memoryspel, heb jij de sushi of de waaier

twee keer? Dan mag je nog een keer!

Vandaag eten we poffertjes bij de lunch

Dinsdag 2 augustus

Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende draaktiviteiten:

spellen die te maken hebben met draken! Cool toch?!
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Met stokjes eten!
In China eten ze met stokjes. Dat gaan wij ook proberen. Deze

multiculturele activiteit is erg leuk en goed voor onze motoriek!

We eten vandaag noedels bij de lunch. Kijken of dat al met

stokjes lukt ;)

Woensdag 3 augustus

Uitstapje: speurtocht Landgoed de Olmenhorst
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind voor 10:00 op de BSO is i.v.m. het vertrek

naar Olmenhorst!!

We doen bij landgoed de Olmenhorst een natuurspeurtocht!

Daarin struinen we door de boomgaarden en leren we meer over

de natuur op het landgoed.

Vandaag eten we lekkere boterhammen bij de lunch.

Donderdag 4 augustus

Aziatisch hoedje
In het echt beschermen de Aziatische hoedjes tegen zon, wind

en regen. Maar wij maken ze omdat ze zo mooi zijn. Hoe ga jij je

hoedje versieren?

Dansende rijst
Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst

wil ook weleens dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek

tijdens dit proefje hoe dat kan!

Vandaag eten we lekkere boterhammen bij de lunch

Vrijdag 5 augustus

Maak je eigen flessenpost!
Op de eilanden van de Filipijnen, kun je door een brief in een

�es te doen, een boodschap overbrengen naar één van de andere

eilanden. Vandaag maken we onze eigen �essenpost!

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je

ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!

Vandaag eten we lekkere boterhammen bij de lunch
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