
Backpack je gek in Zuid-

Amerika - Zeeleeuwen,

Zeepaarden, Zeehonden,

Zeesterren

Spetters BSO

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

In Argentinië gaan we op jacht naar de jaguar en spotten we prachtige pinguïns.

Op dinsdag zetten we onze reis door naar Curaçao, waar we smakelijke

fruitschildpadden maken en een zandkasteel bouwen. In Brazilië maken we

muziek met natuurlijke materialen. We reizen door naar Suriname, waar we

kikkers knutselen en genieten van een gezonde bananensplit. Op vrijdag brengen

we een bezoek aan Peru, waar we een spetterende alpaca maken.

 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 Argentinië

Prachtige pinguïns
Wist je dat pinguïns ook in Argentinië leven. Heb jij wel eens

een pinguïn gezien? Het zijn prachtige dieren! Wij gaan zelf

pinguïns maken, zodat we er elke dag naar kunnen kijken.

De jaguar is op jacht
In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars

hebben honger en zijn op zoek naar eten. Jaag mee!

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen.
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Dinsdag in Curaçao

Het zandkasteel
Heb je wel eens een écht zandkasteel gebouwd? Met een schepje

en emmertje? Wij gaan ook een zandkasteel bouwen, maar dan

op een andere manier! Laat het zand maar door je vingers

glijden en waan je op een tropisch strand.

Smakelijke fruitschildpad
Tijdens het zwemmen in de zee van Curaçao kom je vaak

zeeschildpadden tegen. Van divers groen fruit kun je een

schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Wij eten vandaag: heerlijke boterhammen.

Woensdag in Brazilië

Speeltuin
Vandaag gaan we naar de speeltuin. Weet jij al naar welke

speeltuin je graag zou willen?

Muziek met natuurlijk materiaal
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met

van alles rammelen, ritselen, plonsen, trommelen. Net zoals ze

doen in Brazilië!

We eten vandaag: pannenkoeken.

Donderdag in Suriname

Kikkers knutseltijd
In Suriname leven de boomkikkers. Wij maken deze kikkers na.

Ze kwaken niet, maar ze zien er wel gezellig uit. Een beetje

verven, kleuren, knippen en plakken en ze zien er top uit!

Gezonde bananensplit
We kennen hem allemaal wel: de bananensplit. IJs met banaan

en een dikke laag chocoladesaus toch? Nou, deze variant is even

anders. Stukken gezonder en ook heel lekker!

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.
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Vrijdag in Peru

Spetterende alpaca
Alpaca's zijn die schattige wollen beestjes die lijken op een lama

uit Peru. Wij maken ze zelf van een papieren bordje!

Ananas of avocado? Kweek ze zelf!
Wisten jullie dat de avocado uit Peru komt? En weten jullie

eigenlijk wel hoe avocado's en ananassen groeien? En hoe lang

dit duurt? Wij gaan hier zelf mee aan de slag!

We eten vandaag: heerlijke boterhammen.
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