
Backpack je gek in Noord-

Amerika - Zeeleeuwen,

Zeepaarden, Zeehonden,

Zeesterren

Spetters BSO

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

We starten de week in Costa Rica waar we een toffe toekan knutselen en mooie

kapsels maken. Op dinsdag brengen we een bezoek aan de USA, waar we een

drive-in movie car maken en stars and stripes boterhammen eten. Speel je in Cuba

mee met levend domino en water limbo? 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 op berenjacht!

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 Costa Rica

Toffe toekans
Toekans vind je overal in Costa Rica en zijn prachtig met hun

grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Om er voor te

zorgen dat we vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken

knutselen wij ze zelf!

Mooie kapsels
Vandaag mag je je haar laten doen. Wil je een mooie vlecht met

eenhoornhaar of liever glittergel? Het kan allemaal vandaag.

We eten vandaag: tosti's.
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Dinsdag in de Verenigde Staten

Drive-in movie car
Een �lm kijken in de openlucht is geweldig. In Hollywood noem

je dat een drive-in movie. We maken een eigen auto voor de

drive-in movie!

Stars and stripes boterham
Hebben jullie de Amerikaanse vlag weleens gezien? Wij maken

een heerlijke gezonde boterham, belegd met fruit in een patroon

van de Amerikaanse vlag. Een leuke én lekkere lunch dus!

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.

Woensdag in Cuba

Levend domino
Dominoes (Domino) is ontstaan in Cuba. We gaan domino

spelen... en jij bent 1 van de steentjes! We gaan alleen niet

omvallen maar wel aansluiten. Hoe? Dat hoor je van ons!

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?

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.

Donderdag in Mexico

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?

We eten vandaag: mexicaanse tortilla's.

 

08 augustus

t/m

12 augustus



Backpack je gek in Noord-

Amerika - Zeeleeuwen,

Zeepaarden, Zeehonden,

Zeesterren

Spetters BSO

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?!

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.
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