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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!
We starten de week in Costa Rica waar Michelle een workshop pottenbakken
geeft! 'S middags spelen we Super Soaker bal. Op dinsdag brengen we een bezoek
aan de USA, waar we echte goudzoekers worden! Prik je in Cuba niet aan de
kartonnen cactus en kijk uit voor alle eetbare auto's! In Mexico smullen we van
een Mexicaanse tortilla en maken we kennis met de waterpiñata. In Canada wordt
het bereleuk; we maken een berenmasker en gaan we op berenjacht!
Veel liefs van het BSO Zonnewijzerteam,
Suzanne, Eva, Laura, Jeroen, Ilse en Meryem

Maandag in Costa Rica
Interne aanbieder: Potten draaien

Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets maken
van klei. Wat heb jij altijd al willen kleien? Michelle helpt je
hierbij dus doe gezellig mee.
Super Soaker bal

Tijdens Super Soaker bal kun je niet zonder waterpistool. Welk
team wint deze waterige wedstrijd?
Bij de lunch eten we heerlijke boterhammen!
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Dinsdag in de Verenigde Staten
Goudzoekers

We gaan voor goud! Vandaag strijden de goudzoekers tegen de
cowboys. Jullie hebben maar één doel: zo veel mogelijk goud
vinden! Welk team wordt de winnaar?
Gezonde auto's

Vroemmmm... We maken verschillende kleurrijke Cubaanse
auto's en eten ze daarna op. Eet smakelijk!
Met de lunch eten we bi..ba...boterhammen!

Woensdag in Cuba
Kartonnen cactussen

Genieten van een mooie felgroene cactus in je huis zonder dat je
je er vervelend aan kunt prikken? Dat kan met deze kartonnen
variant. Leuk om te maken en het staat enorm cool!
Water limbo

De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de
bedoeling dat de danser onder de stok door danst zonder het te
raken. Ben jij een goede limbodanser?
Lekkere boterhammen voor de lunch, mmm..!
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Donderdag in Mexico
Pequeño sombrero

Een sombrero is een Mexicaanse hoed met een brede rand die
beschermt tegen de zon. Sombra betekent namelijk schaduw.
Als je deze hoed bij ons maakt ben je goed beschermd!
Mexicaanse tortilla's

Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het
bijna dagelijks. We vullen 'm met heerlijke en gezonde
ingrediënten!
Waterpiñata

Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met
water! Wie krijgt hem het eerst stuk?
Bij de lunch eten we zelfgemaakte tortilla's!

Vrijdag in Canada
Berenmasker

Canada is het land van de beren. Knutsel een berenmasker en
word zelf een wilde beer. Bereleuk toch?
Wij gaan op berenjacht!

Wij gaan op berenjacht! We gaan een hele grote vangen. Wat een
prachtige dag! We zijn niet bang. Doe je mee met dit leuke spel?!
Bij de lunch eten we bolletjes met vissticks, mmmm!

