
BSO Alles Kids

Natuur avontuur
Hallo Natuurliefhebbers van Alles Kids,

Gaan jullie mee met ons op avontuur in de natuur?! Er is zoveel te ontdekken als je
goed om je heen kijkt. Je valt soms van de ene verbazing in de andere. We doen
diverse onderzoekjes, eten avontuurlijke hapjes en leren door diverse spelletjes meer
over de natuur. 

Ontdek snel waarom wij ons thema "Natuur Avontuur" hebben genoemd en kom naar
de BSO deze vakantie! 

Altijd handig om bij warm weer zwemkleding , een handdoek en eventueel
zonnebrand mee te nemen.

Groetjes van Sjoukje en Miranda !

Maandag 2 augustus
Natuursculptuur
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei spullen uit de
natuur te verzamelen. Vervolgens maken we daar onze
eigen afdruk van in klei en doen we het in de oven, zo
krijgen we natuurafdrukken!
Wilde weetjes
Er is zoveel te leren over de natuur. In dit grote natuurspel
wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk
buitenspel waarbij we leren van elkaar en ondertussen de
natuur ontdekken.
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren
die we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als
lekkere snack!

Dinsdag 3 augustus
Insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempotten, wc-
rolletjes? Neem wat mee naar de BSO want we maken er
een insectenhotel van.
Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en hazen voeren een
felle strijd. Wie slaagt er in de meeste klavertjes, en dus de
meeste punten te verzamelen?
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Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die
activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen
picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten
lekker opgegeten.

Donderdag 5 augustus
Natuurketting
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook
erg stoer staan! We gaan naar buiten om onze eigen ketting
te maken, dit doen we van natuurlijke materialen.
Geocaching
Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op
zoek gaat naar de schat bij jouw in de buurt. Doen jullie ook
mee?
Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de
tegenstander te veroveren?

Vrijdag 6 augustus
Appelkoekjes
Een appelkoekje: net even iets anders dan een normale
appel. Hoe we dit gaan maken? Met pindakaas, en nootjes:
heerlijk!
Gieter maken
Plantjes water geven met een zelfgemaakte gieter!
Graag een plastic melkfles meenemen als je die thuis hebt.

Wat doet de pissebed?
Pissebedden zijn enorm interessante diertjes! We gaan
ontdekken wat ze lekker eten vinden en of ze van nacht of
dag houden. We kunnen ontzettend veel over ze leren!

Einde week 3
Tot volgende week , dan gaan we verder met onze natuur avontuur!
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Maandag 9 augustus
Verf maken? Met een eitje!
Wist je dat je zelf verf kunt maken? Hiervoor kun je ei en vetkrijtjes gebruiken als basis.
Probeer het zelf!

Bloemen sparen en bewaren
We gaan een herbarium maken! Dat is een boek waarin je planten bewaart, die je zelf hebt
gevonden. Zo weten we precies welke bloemen en planten bij ons in de buurt groeien.

Rebus speurtocht
Natuur - Na + Avon = Avontuur! Rebussen zijn zó leuk om te doen. Je leert er enorm veel van
en het is gewoon erg grappig om te maken: wie lost het rebusverhaal op?

Dinsdag 10 augustus
Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken,
grassprieten, takken en noem maar op...wij zien het als kunst!

Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies
mogen worden, want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let op: dit is alleen voor
stoere jongens en powergirls!
We gaan lekker sporten en kijken hoe sterk jullie zijn. Neem je sportkleding mee en een flesje
om water in te doen. Lets go!
Lenteuisoep
Soep is meestal al makkelijk om te maken, maar deze romige lenteuisoep met slechts 5
ingrediënten is écht heel snel en simpel.

Donderdag 12 augustus
Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van
kaartjes te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

Onkruid of plant?
Hebben jullie wel eens onkruid in de buurt? Of is het stiekem gewoon een plant? Soms is het
zo lastig om het verschil te zien... Wij gaan daarom op ontdekkingstocht en proberen het
onkruid van de planten te onderscheiden.
Lente toneelspel!
Een paashaas die een koe gaat melken op een terras: gekke combinatie? Voor ons echt niet!
Het kan ons niet te gek tijdens dit toneelspel.
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Vrijdag 13 augustus
Magische tuinbonen in een potje
Hoe groeien bonen precies? Wij gaan hun ontwikkeling van dichtbij meemaken door ze in
een doorzichtig potje te plaatsen en zo kunnen we de groei bekijken!
Heb je thuis een glazen potje, neem deze dan mee.
Natuurschatten
Gewapend met een eierdoos gaan we op zoek naar mooie dingen. Wat ga jij vinden?

Windvaantje maken
Waar komt de wind vandaan? Dit is nu eenvoudig te meten met je eigen weerinstrument.
Heb je toevallig een kompas thuis? Neem dit dan mee! Het wordt een leerzame en leuke
activiteit.

Einde week 4
Wat weten we nu veel over de natuur, volgende week weer een nieuw thema! Tot dan!! Lieve groetjes Juf
Miranda en Juf Sjoukje
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