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Natuur avontuur wee� 1 to� e� me� 3
Hallo natuurontdekkers!,

Ga je 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, is een pissebed bang in het donker? Is een boterbloem onkruid? Ga mee
op deze verrassende, spannende ontdekkingstocht!

Kom naar de BSO deze vakantie en ontdek mee! 

Groetjes van team BSO De Viermaster,

Nicole, Roxanne, Sandra, Melanie en Talitha

Maandag 20 juli
Voor de keigoede kas! hebben we een papieren melkpak nodig neem die
mee. We gaan naar het park onderweg doen we de Klavertjejacht en in het
park zelf kijken we naar het onkruid of is het toch een plant?

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?
Keigoede kas!
Door gebruik te maken van een kas kunnen bloemen en groenten
gekweekt worden. Wij maken zelf een kas van een leeg melkpak en
plastic! Wat laat jij hier in groeien?
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.

Dinsdag 21 juli
Bankje in het park
Drama, drama, drama! We gaan vandaag heerlijk improviseren en
kunnen zomaar even lekker gek doen!
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Regenboogselderij
We gaan een test doen! We verklappen het maar meteen; lang niet
altijd lukt dit goed. Dit is afhankelijk van de kleurstof en van de
plant die we gebruiken. Maar als het lukt dan heb je echt een cool
resultaat!
De bladerenkapper
We gaan vandaag op zoek naar zoveel mogelijk bladeren, want
wie is de beste bladerenkapper?!

Donderdag 23 juli
Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen:
mooie veren, schelpen, blaadjes, takjes en stenen... heel veel
stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van
maken.
Groentechips
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van allerlei
soorten groente. Lekker, mooi van kleur en te gebruiken als
bijgerecht of tussendoortje.
Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en
flexibiliteit. Deze serie yoga-oefeningen met het thema natuur past
hier helemaal bij.

Vrijdag 24 juli
Foto scavenger hunt: natuur
Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht!
Hierdoor ontdekken we de natuur op een hele bijzondere én leuke
manier. We gaan namelijk op zoek naar de foto's die een ander uit
de groep gemaakt heeft! Spannend...
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!

Maandag 27 juli
Fruitheerlijkheid
We gaan de gele stenen route doen. Tijdens deze route krijgen we
allerlei vragen over de natuur, fruit en de boerderij. Onderweg is er
ook nog een leuk ballenspel gooi de ballen in de juiste korf!
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Dinsdag 28 juli
Puur natuur parfum
Waarom een dure parfum kopen als je het ook zelf kunt maken? Het is super leuk om te doen en
helemaal niet moeilijk! We kiezen zelf onze geuren uit en maken heel gemakkelijk de geur die we
lekker vinden.
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.

Donderdag 30 juli
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!

Natuur EHBO
In de natuur staan talloze geneeskrachtige planten. Sommige daarvan vind je ook gewoon in
bermen en tussen stoeptegels. We behandelen deze planten vaak als onkruid, terwijl ze ons
liefdevol hun geneeskracht bieden. Zullen wij op onderzoek uitgaan?

Vrijdag 31 juli
Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te doen!
We gaan op zoek naar geschikte takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een beetje
wol nodig en dan kunnen we aan de slag.
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet
echt natuurlijk maar als lekkere snack!

Maandag 3 augustus
Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig dat we buiten kunnen vinden.
Blaadjes, bloemen, takken, steentjes, mos, gras en nog veel meer!

Bijendansje
Wist je dat bijen elkaar laten weten waar bloemen te vinden zijn door een dansje? Dit gaan we
nadoen. Dans mee!

Dinsdag 4 augustus
Dieren beplakken
We maken mooie kunstwerken van dieren van allerlei materialen. Zaadjes, erwten of mais: plakken
maar!
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Natuur alfabet
We gaan naar buiten en gaan op zoek naar natuurlijke materialen waarmee we letters kunnen
vormen. Maak je eigen naam van takjes!

Donderdag 6 augustus
Let op we gaan het bos in. Doe oude kleding aan en kaplaarzen!

Bomenpaspoort
Lekker een frisse neus halen buiten! Dat kan terwijl je bezig bent om voor een boom een paspoort te
maken!

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!

Vrijdag 7 augustus
Moddervulkaan
We bouwen een moddervulkaan in de zandbak of in een grote bak met zand. Aan het einde komt de
vulkaan tot uitbarsting!

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.
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