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Wee 5: Later al i groo be ⇾ 20 jaar
later
Hallo allemaal!

Dit is alweer de vijfde week van de zomervakantie. Wat gaat het hard hé. Deze week
gaan we en heel eind vooruit in de tijd: wel 20 jaar! Hoe oud ben jij dan? En wat ben je
dan aan het doen? Ben je een wereldster die in Hollywood op de rode loper staat of
een topatleet die altijd in beweging is? Misschien werk je wel als juf of ben je nog aan
het studeren. Droom deze week maar eens over jouw toekomst.
Veel plezier weer deze week en groetjes Marie-José en Fransisca.

Maandag 16 augustus
Hap slik weg huisjes: Lekkere huisjes

We maken gezonde huisjes van verschillende etenswaren.
Mmm dat wordt smullen!
Modeshow

We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en
in ieder geval creatiefste outﬁts. Heb je spullen die wij
hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!
Levend tafelvoetbal

We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de
speler en mag niet van je plek af komen. Welk team wint er?
Succes!
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Dinsdag 17 augustus
DNA detective

Elk mens heeft zijn eigen DNA. Het is bij iedereen weer
anders. Zou je jouw DNA wel eens willen zien? Dat kan bij
dit proefje!
MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke
kleren heb je dan aan? Wat voor beroep heb je en welke
hobby's? We laten onze fantasie de vrije loop en maken een
versie van onszelf in de toekomst.
Snorrenzoektocht met Sam Snor, de barbier

Als klein jongetje droomde Sam al van een snor. Nu heeft
Sam er zijn beroep van gemaakt, hij is barbier geworden.
Een hele goede! Hij is alleen nog wel op zoek naar inspiratie
en daar kunnen wij hem bij helpen!

Donderdag 19 augustus
Oma's appeltaart: Appeltaart met kruimeldeeg

Laten we eerlijk zijn; iedereen is toch dol op appeltaart?
Kofﬁe met een punt warme appeltaart, met of zonder
slagroom is onderdeel geworden van de Nederlandse
cultuur en wordt bij bijna ieder restaurant geserveerd. Een
Hollandse appeltaart is ook echt heel anders dan
bijvoorbeeld de Franse. We maken er samen één.
In welk huis woon jij later?: Zoek het juiste huis

Welke huizen kom jij allemaal tegen? Een villa? Een
rijtjeshuis? Of een boerderij? Ga met je team op zoek naar
de puzzelstukken daarvan!
High tea estafette

We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met
een high tea. Bijvoorbeeld theepot vullen, suiker gooien en
theezakjes zoeken. Dit doen we in teams: wie is het beste
high tea(m)?

