Backpack je gek in Europa
- Vossen en Hagedissen
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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!
Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we kunst
maken met zand en een Fiesta tropical gaan vieren. Dan snel door naar Engeland,
waar we estafette High-Thea gaan spelen en onze creativiteit uiten middels een
Kopje thee versieren . Woensdag gaan we op bezoek naar een kinderboerderij in
ons eigen land, Nederland. Donderdag zijn we in Frankrijk waar we eetbare
Eiffeltorens maken en jeu de boules spelen. We sluiten de week af in Denemarken
waar we onze eigen vin van zeemeerminnen maken en LEGO bingo spelen.
Het BSO team,
Meryem ,Eva, Suzanne, Ilse, Jeroen en Laura.

Maandag in Spanje
Fiësta Tropical

Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je
loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de
spelletjes te spelen.
Zandkunst in een flesje

Het vullen van een esje met eigen gekleurd zand is echt
magisch: al die vrolijke kleuren!

Vandaag eten we brood bij de lunch.
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Dinsdag in Engeland
High tea estafette

We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met een
high tea. Bijvoorbeeld theepot vullen, suiker gooien en
theezakjes zoeken. Dit doen we in teams: wie is het beste high
tea(m)?
Eén twee, kopje thee!

Met wie zou jij wel eens een kopje thee willen drinken? Maak
voor hem of haar een mooie uitnodigingskaart met een "echt"
kopje thee.

Vandaag lekker brood eten.

Woensdag in Frankrijk
Disney's Speur Spektakel

Hoe goed is jouw kennis van Disney- lms? Je hebt er vast al
heel wat gezien in je leven want wie kent niet de prachtige lms
van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel meer. Speur met ons mee
en probeer de juiste antwoorden te vinden.
Eetbare Eiffeltoren

De Eiffeltoren is 324 meter hoog. Zo hoog gaan wij ons fruit niet
stapelen maar we gaan wel een vorm van de Eiffeltoren
namaken. Daarna gaan we 'm gewoon lekker opeten!

Vandaag voor de lunch: de typische franse croissants!!

Donderdag in Denemarken
LEGO Bingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het
rode blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje
zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
Vinnen van zeemeerminnen

We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een
mooie vin in te kleuren maakt iedereen iets anders. Waar zwem
jij straks naartoe?

We eten brood bij de lunch.
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Vrijdag in Griekenland
Externe aanbieder: Kinderyoga

Yoga lessen van +/- 30 minuten waarin het bewust bewegen en
plezier centraal staat.
Ontdek de Sirtaki

De Sirtaki is een Griekse volksdans, die steeds sneller gaat op de
muziek. Kunnen jullie het ritme bijhouden? Klap, stamp en dans
op de muziek!
Vandaag eten we Griekse yoghurt met rozijnen.

