
BSO Hoogblokland

I� g� op rei� e� i� nee� me�.....
Riemen vast, want we gaan vertrekken....

Deze zomervakantie nemen we jullie mee op reis naar verre oorden. Gaan jullie mee?

Groetjes Esley en Mylène.

Maandag 9 augustus
Afrika
Shuku Shuku
Heb je hier al wel eens van gehoord? Shuku shuku zijn heerlijke
Nigeriaanse kokoskoekjes. Een recept om te onthouden!
Afrikaanse huisjes
In Zuid-Afrika beschilderen de vrouwen van de Ndbele stam de huizen van
de buitenkant met mooie figuren en kleuren. Hier maken jongens en
meisjes mooie Afrikaanse huizen!
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal. Houd jij
het meeste water over aan het einde?

Dinsdag 10 augustus
Afrika
Afrikaanse trommels
Dit kleurrijke en eenvoudige drumstel geeft een heel mooi geluid. Ook de
versieringen maak je zelf!
De woestijntocht
We doorlopen een super gave woestijntocht! Tijdens deze woestijntocht
komen we meerdere oefeningen tegen die jullie samen kunnen uitvoeren.
Durf jij het zelfs geblinddoekt aan?
Snikhete dramaspelletjes
Wat een drama! Dat is niet erg, maar juist leuk! Want wij spelen allerlei
drama activiteiten zoals "de booga-booga" en "de expert". Doe je mee?

Donderdag 12 augustus
Afrika
Olifantentandpasta
Een olifant heeft natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je ook heel
veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf tijdens dit experiment!
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t/m
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Zebracake
Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een
zebracake bakken, met jawel, zebrastrepen!
Struisvogels
De struisvogel is de snelste loopvogel en het snelste landdier op twee
poten. Ze kunnen een half uur lang wel een snelheid van 50 km/u halen.
Wij knutselen vandaag deze grote vogels.

Dinsdag 17 augustus
Amerika
Cowboy te paard
Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de berijder
maar ook de benen van het paard maken we van houten wasknijpers.
Sterkste stammen spellencircuit
Sporen zoeken, boogschieten, vissen vangen, paardrijden en een
gevaarlijke rivier oversteken. Wie is het beste lid van jullie stam?
Portretten met tooien
Dit portret vraagt wat geduld, maar wordt fantastisch. Versier je portret met
mooie schilderingen en een prachtige tooi. Prachtige veren mogen
natuurlijk niet ontbreken!

Maandag 16 augustus
Amerika
Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn
dan willen we ze echt opeten. Leuk en lekker zijn ze en eenvoudig om te
maken. Ook een leuke traktatietip!
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?
Regenboog kameleon
Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar eens aan
het bordje, dan zul je het wel zien!

Donderdag 19 augustus
Amerika
Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je
eigen handafdruk 'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte
beroemdheid voelen!
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Waterpistool puntenrace
Heb jij thuis een waterpistool? Schrijf je naam erop en neem hem mee. We gaan er allemaal leuke spelletjes
mee doen! Wie haalt de meeste punten?
Cheerleaders!
Altijd al cheerleader willen zijn? Leer de stapjes en sprongen. Ready? Let's go team!

Maandag 23 augustus
Griekenland
Tzatziki
De Griekse keuken heeft zó veel lekkere gerechten, zoals deze knoflook-komkommersaus.
IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?
Mozaïek
Vandaag maken we de mooiste kunst met oude tegeltjes. Die slaan we eerst kapot om er kleine stukjes van
te maken. Daarna puzzelen we stukjes bij elkaar om een mooi tegeltje of bloempot te maken.

Dinsdag 24 augustus
Griekeland
Komkommer rolletjes
Een verfrissend hapje dat we lekker spicy kunnen maken als we dat willen. We gebruiken lekkere Griekse
yoghurt.
Enkelbandjes rijgen
In de winter zijn je enkels verstopt achter lange broeken, maar in de zomer mogen ze weer gezien worden!
Zeker als ze lekker bruin zijn van de zon, vallen die felle kleurtjes van de enkelbandjes goed op. Wij gaan ze
zelf maken!
Smokkelspel paard van Troje
Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Door een slimme list
veroverden de Grieken de stad Troje. Wij spelen deze verovering in de vorm van een smokkelspel na.

Donderdag 26 augustus
Griekeland
Blaasvoetbal
Zin in een potje voetbal? Deze keer spelen we geen voetbal met onze voeten, maar met een rietje! Blaas het
balletje in het doel van de tegenstander en SCOOR!
Waterpistool lasergame
We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met waterpistolen. Lukt het jou om de anderen nat te
spuiten en zelf droog te blijven? Een spetterende laser-game!
Griekse vaas krastekening
De oude Grieken stonden bekend om hun ongelooflijke vaardigheid met aardewerk. Wij maken onze eigen
versie.
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