
Natuur Avontuur
19 april tot en met 03 mei

Hallo allemaal,

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, 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 onze locatie deze meivakantie! 

Groetjes, het team van de BSO

Vrijdag 19 april

Bankje in het park: improviseren
Drama, drama, drama! We gaan vandaag heerlijk
improviseren en kunnen zomaar even lekker gek
doen!

Kampvuur snack
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken
op een lekkere zomeravond?! Wij maken vandaag
ons eigen kampvuur, om lekker op te smikkelen:
heerlijk!

Dinsdag 23 april

Creatief 4-7 jaar: Gieter maken
Plantjes water geven is belangrijk in tijden van veel
droogte. Dat je dat ook kunt doen met een
zelfgemaakte gieter maakt het werken in de tuin
natuurlijk wel extra leuk. Heel eenvoudig om te
doen. Heb je zelf nog lege plastic melkflessen
thuis? Neem ze mee! Met dop!

Speurtocht

Woensdag 24 april

Creatief 4-12: Hyacint maken
Hyacinten zijn bloemen die heerlijk ruiken. Hoewel,
sommige mensen vinden de geur veel te sterk. Wil
je wel genieten van deze prachtige bloemen maar
zonder de sterke geur? Maak ze dan van
zijdevloeipapier. Het resultaat lijkt op echte
bloemen.

Eten: Bloemen van groente
We maken bloemen van groente! Heel apart, lekker
én gezond. Goed onthouden hoe je ze maken moet
want dan kun je thuis iedereen verrassen. 
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Donderdag 25 april

Vandaag hebben we een uitstapje

Vrijdag 26 april

Speeltuin

Eten: Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen:
verschillende dieren die we vandaag eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere
snack! 

Maandag 29 april

Vandaag gaan we naar de speeltuin

Creatief 7+: Windvaantje maken
Waar komt de wind vandaan? Dit is nu eenvoudig
te meten met je eigen weerinstrument. Als je thuis
nog een potje met een plastic deksel hebt, neem
dat dan even mee. Kunnen we goed gebruiken. En
heb je toevallig ook een kompas; neem ook mee!

Dinsdag 30 april

Vandaag maken we een uitstapje

Woensdag 1 mei

Wij gaan naar het park vandaag

Creatief 4-12: 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
vandaag als kunst! 

Natuur: Herbarium maken
We gaan een herbarium maken! Dat is een boek
waarin je planten bewaart, die je zelf hebt
gevonden. Hoe dat moet? Je leert het vandaag!

Donderdag 2 mei

Spel: 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? 
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Natuur: Modderkeuken
Restaurant 'Modder Keuken' is geopend! Er worden
de creatiefste taarten gebakken en soepen
gekookt. Wie durft er ook echt een hapje van te
eten?

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

Creatief 4-7: Modderverven
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen?
Nee hoor, met modder kan ook prima! Ben je
benieuwd naar hoe dat gaat? We gebruiken een
paar stevige kwasten en gaan lekker aan de slag.

Vrijdag 3 mei

Eten: Potje Eetbare Gloeiwormen
Een potje met aarde waar een gloeiwormpje
uitkruipt....klinkt echt niet smakelijk, toch? Je zult
zien, met een beetje chocoladekoekjes en pudding
maak je een heerlijk hapje!

Drama: 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.


