
Backpack je gek in Europa

- Zeeleeuwen, Zeepaarden,

Zeehonden, Zeesterren

Spetters BSO

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

Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Engeland waar we

heerlijk gaan genieten van een high tea met zelf gebakken cupcakes. In Spanje

gaan we zandkunst in een �esje maken en gaan we naar de Tropical disco. Dan

snel door naar Griekenland, waar we aan de olympische spelen mee. Donderdag

zijn we in Denemarken en bouwen we onze eigen LEGO DUPLO �lm en gaan we op

zoek naar Zeemeerminnen. We sluiten de week af in Frankrijk waar we eetbare

Eiffeltorens maken en bakken we zelf croissantjes.

NEEM OOK JE ZWEMBROEK/BIKINI MEE. Als het lekker weer is,

gaan wij met water spelen

DOE GEEN SLIPPERS AAN! Mogen wel mee in de tas, voor tijdens

het waterpret! Soms krijgen wel eens spontaan het idee om naar

de speeltuin te gaan of naar de Veense Bukker. (is niet zo handig

op slippers!!) 

Doe Dinsdag 26 juli 2022 iets tropisch aan ; ) voor de Tropical

Disco! 

Maandag in Engeland

Cupcakjes bakken
Wij gaan heerlijke cupcakes bakken voorbij de high tea!

Eén twee, kopje thee!
In Engeland drinken ze veel 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.

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen

Dinsdag in Spanje
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Hey Macarena!
Hey Macarena! Een Spaans liedje dat in de jaren '90 razend populair

was. Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans dan lekker met

ons mee!

Tropical disco
Bailar bailar! Kom in je meest tropische out�t! We gaan er

een swingend Spaans feestje van maken!

Zandkunst in een flesje
Het vullen van een �esje met eigen gekleurd zand is echt

magisch: al die vrolijke kleuren!

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen

Woensdag in Griekenland

Olympische fakkel
De fakkel wordt aangestoken door het vuur in Athene en via een

estafetteloop wordt de fakkel naar het land gebracht waar de

spelen gehouden worden. Wij maken een papieren versie.

Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen! Bereid je goed

voor, maak het waar en win die gouden medaille!

Externe aanbieder: introductietraining Hockey
Hockeyvereniging Alkemade verzorgt een hockey clinic voor

onze groep! Bij de clinic leren de kinderen door spelletjes als

estafette en overspelen spelenderwijs omgaan met bal en stick.

Er wordt gehockeyd met houten sticks.

Wij eten vandaag: Pizza

Donderdag in Denemarken

Zwemmende zeemeerminnen
Kennen jullie de zeemeermin van Kopenhagen? Is het een vis? Is

het een mens? Nee, het is een zeemeermin! Kies zelf jouw

favoriete manier om een zeemeermin te maken.
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LEGO misdaad movies
Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO of

gewoon van �lms? Maak dan je eigen LEGO stop motion

misdaad movie!

Wij eten vandaag: Poffertjes

Vrijdag in Frankrijk

Eiffeltoren bouwplaat
In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de

bekendste bouwwerken ter wereld. Wij maken deze

vandaag na. Knip de bouwplaat uit en plak hem op de

juiste manier in elkaar.

Croissantjes bakken
Mmmm... s'ochtends de geur van vers gebakken broodjes!

Heerlijk! Maar wij hoeven uiteraard niet helemaal naar

Frankrijk om deze lekkernij te halen, nee wij maken ze lekker

zelf!

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen
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