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Spetters BSO

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

Welkom in Japan! Kijk in Japan uit voor de koi karpers en doe met met de

chopstick challenge. In China bakken we fortune cookies en maken we

gelukspoppetjes. In India komen we helemaal in de jungle-sferen! We maken een

Jungle Book mini-theater en maken we een bloemenmandala. We vliegen door

naar Vietnam waar we smullen van een vega loempia en knutselen we een

prachtige Aziatische lampion. Het einde van deze week brengen we door op de

Filipijnen, waar we onze eigen �essenpost maken en de strijd met elkaar aangaan

tijdens Expeditie Robinson.

 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!!)

Maandag in Japan

Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan

gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen

als er jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi

karpers!

Chopstick challenge
We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen tot

een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master?

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.
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Dinsdag in China

Gelukspoppetjes maken
Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze

poppetjes geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?

Fortune cookies
Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze

bijzondere Chinese gelukskoekjes zelf! Welke tekst verstop jij in

jouw koekje?

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.

Woensdag in India

Jungle Book mini-theater
Jungle Book speelt zich af in India. Maak jouw eigen Jungle

Book voorstelling in een zelf geknutseld mini-theater! Waar

gaat jouw verhaal straks over?

Bloemenmandala
De mandala kun je tegenwoordig overal vinden, maar heeft zijn

oorsprong in India. Wij maken een versie met bloemen en groen

uit de tuin. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.

Donderdag in Vietnam

Aziatische lampion
Een Aziatische lampion maken is een feestje om te doen! Kies de

kleuren uit die je wilt gebruiken, versier de lampion naar keuze

en zet hem in elkaar.

Vega loempia
Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's.

Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te

smullen zo lekker!

We eten vandaag: zelfgemaakte vegetarische loempia's.
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Vrijdag in de Filipijnen

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!

Expeditie Robinson
Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het

gebruik van zintuigen. Alleen de personen die alle

eigenschappen bezitten kunnen de proeven tot een goed einde

brengen.

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.
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