
Basisbende - Viermaster

Natuur avontuur wee� 4 to� e� me� 6
Maandag 10 augustus

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?
Brandnetelchips
Ja echt; van die prikblaadjes kun je chips maken!

Dinsdag 11 augustus
Kleurige hyacinten
Het voorjaar komt er aan! Alle bloembolletjes komen weer boven
de grond. Hebben jullie al een hyacint in de tuin? Of in een pot op
tafel? We kunnen zelf ook een mooie hyacint knutselen!
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.

Donderdag 13 augustus
Miniatuur dierentuin
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan
vinden in de tuin, maken we een miniatuur dierentuin. Laat je
fantasie de vrije loop en bouw er bijvoorbeeld ook nog winkeltjes
en een kassagebouw bij!
Eetbare natuur
De natuur geeft ons de allerlekkerste geuren, kleuren en smaken.
Eten uit de natuur is lekker, leuk en leerzaam! We gaan buiten op
zoek naar ingrediënten in de natuur en maken daar de meest
heerlijke gerechten van!
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Vrijdag 14 augustus
Uitje!
Let op we kunnen vies en nat worden, neem zwemkleding mee of bij koud
weer extra kleding! Een handdoek is ook handig we gaan lekker spelen!

uitje
Het is nog even spannend wat we gaan doen, maar ga er maar
vanuit dat we nat kunnen worden en lekker kliederen met zand en
modder.

Maandag 17 augustus
Gymschoenen mee!

Sport bso
We gaan naar het sport centrum. De sport bso heeft een leuke
opstelling gemaakt in de gymzaal. We kunnen lekker gaan
bewegen!
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we
eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere
snack!

Dinsdag 18 augustus
Lenteuisoep
Soep is meestal al makkelijk om te maken, maar deze romige
lenteuisoep met slechts 5 ingrediënten is écht heel snel en simpel.

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.

Donderdag 20 augustus
Klieder, klodder, verf met modder!
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met
modder kan het ook prima! Ben je benieuwd naar hoe dat gaat? We
gebruiken een paar stevige kwasten en gaan lekker aan de slag.
Bankje in het park
Drama, drama, drama! We gaan vandaag heerlijk improviseren en
kunnen zomaar even lekker gek doen!
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Vrijdag 21 augustus
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.

Knapzak knutselen
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet? Een oud overhemd mag je ook
meenemen. We gaan knippen en scheuren en met een stok en een lintje maken wij er een knapzak
van!

Maandag 24 augustus
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.

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.

Dinsdag 25 augustus
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?

Appelkoekjes
Een appelkoekje: net even iets anders dan een normale appel. Hoe we dit gaan maken? Met
pindakaas, en nootjes: heerlijk!

Donderdag 27 augustus
workshop
Wat spannend een workshop wat gaan we doen?

Vrijdag 28 augustus
Panty poppetjes
We beginnen met een kaal koppie maar met een beetje geduld kun je straks de haren knippen van
deze poppetjes EN ze lekker opeten!

Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en flexibiliteit. Deze serie yoga-
oefeningen met het thema natuur past hier helemaal bij.
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