
Kompas  Meivakantie  THEMA: Doe mee en red de zee!
22 april tot en met 03 mei

Hallo allemaal,

Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen gerecht zoals
je misschien zou denken maar dat is juist iets wat je helemaal niet
wilt eten! 
Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren opeten. En
vervolgens smullen wij weer van vissen... het is dus geen goed idee
om zomaar plastic te gebruiken: waar komt het wel niet terecht?
Ontdek het allemaal bij het doen van activiteiten rondom het thema
'red de zee'. 

Groetjes van de juffen:
Martine, Simone en Fransisca

Informatie ouder/ verzorger:
Iedereen die werkt, inburgert of studeert heeft recht op
kinderopvangtoeslag en dat kan oplopen tot meer dan 90 procent
van de
kosten. Ook als het enkel gaat om vakantieopvang of opvang tijdens
studiedagen!
Bij de klantenservice van Wasko zitten medewerkers klaar voor
meer informatie en voor een vrijblijvende proefberekening (bel
078-6157165 of mail klantenservice@wasko.nl)
Of voor meer informatie over de opvang bij Wasko zie www.wasko.nl
Kom je ook gezellig een dag op de BSO?

Dinsdag 23 april

Recycle armbandjes
Maak de leukste armbandjes gewoon van
restmateriaal! 

Lunchtijd!
Vandaag eten we PANNENKOEKEN!

Waterzuiveringsinstallatie
Wij drinken in Nederland best veel water. Maar het
moet natuurlijk eerst gezuiverd worden zodat we
schoon water kunnen drinken. Hoe zou dat gaan?
Probeer het zelf!

Inktvistikkertje
Spreid je tentakels als een octopus en tik wie je
tikken kunt!

Woensdag 24 april

Kwallen kakofonie
Kies de kwal uit die je wilt maken en versier hem
op je eigen manier.

Lunchtijd!
Vandaag eten we bij de lunch een GEKOOKT EITJE!

Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk
materiaal portretten, poppetjes, monsters of
gewoon leuke vriendjes maken. 
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Allemaal zwerfafval
Vandaag gaan we op pad met vuilniszak.
Handschoenen aan. We stoppen al het afval dat we
op straat vinden, in een vuilniszak. Lekker schoon =
goed voor mens en dier!

Donderdag 25 april

Waar of niet waar?
Weet jij wat plastic soep is? Of denk je er zelfs alles
over te weten? Test je kennis tijdens dit toffe raad
spel: wie is de plastic soep kenner van de BSO? 

Het watercafé
We veranderen de BSO even in een café waar jullie
lekker mogen gaan drinken. We doen allerlei
experimenten met water, limonade en nog veel
meer...

Lunchtijd!
Vandaag eten we BROODJES HAMBURGER!

Naar de speeltuin
Jaaahhh!!! De grote speeltuin is weer open! We
gaan er vanmiddag lekker spelen!

Maandag 29 april

Blikken Robots
Neem een leeg blikje mee naar de BSO. Meer dan 1
is ook prima. We kunnen ook heel goed plastic
doppen, schroeven en pluggen gebruiken want we
gaan heel originele coole robots maken!

Zeeschildpadden van appel en druif
In sommige landen staat schildpad wel eens op het
menu. Bij ons ook. Maar geen echte natuurlijk! Wij
gebruiken fruit!

Lunchtijd!
We eten een BROODJE KNAKWORST!

Lege flessen bowlen
Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis?
Neem ze mee. We hebben er enorm veel nodig. We
gaan onze eigen bowlingset maken en daarna een
potje bowlen!

Naar de speeltuin
Jaaahhh!!! De grote speeltuin is weer open! Als het
mooi weer is, gaan we er vanmiddag lekker spelen!

Dinsdag 30 april

Recyclen kunnen we allemaal!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos
materiaal super mooie dingen kunt maken? Echte
kunst! Dus.....VERZAMEL THUIS (schoon) AFVAL
waarmee jij  JE EIGEN KUNSTWERK MAAKT!

Zo gezond als een vis
Met plakjes appel en verschillende soorten fruit
maken we onze eigen fruitvissen. Eet ze snel op,
voordat ze wegzwemmen!
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Lunchtijd!
Vandaag eten we BRUINE BOLLETJES met
EIERSALADE en/of HUZARENSALADE!

Koraalrif in doos (aquarium)
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met
tientallen vissen, mooie planten en een explosie
van kleuren! Ontwerp deze morgen je eigen
koraalrif en laat je fantasie de vrije loop!

Waar of niet waar?
Weet jij wat plastic soep is? Of denk je er zelfs alles
over te weten? Test je kennis tijdens dit toffe raad
spel: wie is de plastic soep kenner van de BSO? 

Woensdag 1 mei

Maak van een plastic zak een kwal!
Neem een doorzichtige plastic tas en een
doorzichtige plastic fles mee en maak je eigen
kwal!

Lunchtijd!
Vandaag eten we PANNENKOEKEN!

Land, lucht, water
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van
het land, de lucht en het water? Dan is dit spel
ideaal voor jou!

Sjoelen
Wie doet er mee met een potje sjoelen?

Donderdag 2 mei

Naar de Sport BSO
Vandaag gaan we heerlijk sporten op de Sport BSO
(in sporthal "de Blokweer"). Daar lunchen we ook.

Lunchtijd!
Vandaag nemen we onze boterhammetjes mee
naar de Sport BSO. 

Dolfijn van banaan
Dolfijnen zwemmen in de zee, maar wij laten ze
vandaag zwemmen in druiven! We maken een
gezonde snack, die erg leuk is om als traktatie te
geven. 


