
Wasko bso Het Palet

Do� me�: Re� d� ze�!
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'. Zo
spelen we ocean clean up, doen we een trashure hunt, gaan we recyclen of maak jij
liever een lipdub?

Groetjes,

Willemijn,Zachery,Renate & Tessa

Maandag 3 mei
Recycle je rot!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos materiaal super
mooie dingen kunt maken? Geïnspireerd door kunstenares
Sayaka Ganz, maken wij onze eigen ontworpen zeedieren.
Lunch
Vandaag maken we met zijn allen heerlijke nasi.

Zoek je zot in de sloot!
Wat leeft er allemaal in de sloot? Wij gaan er achter komen!
We maken een ontdekkingstocht waarbij we met onze
zoekkaart van alles te weten komen over waterdiertjes.
Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij
er ook eentje?

Nieuws uit de natuur
We maken onze eigen editie van nieuws uit de natuur! In
groepjes zoeken we informatie op en maken we een
aflevering waar iedereen wat van kan leren.
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Dinsdag 4 mei
Recycle armbandjes
Geef je vrienden deze leuke armband om jullie vriendschap
te bezegelen! Deze kun je helemaal zelf maken van restjes
materiaal!
Waterzuivering installatie
Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed
gezuiverd worden. Wij maken onze eigen
zuiveringsinstallatie en kijken hoe dat werkt!
Lunch
Vandaag maken we een broodje gezond.

Trashure Hunt
Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt leuk worden?
Dat kan met deze “hunt”. Hunt betekent jacht in het Engels.
We gaan op jacht naar vuilnis.
Oh nee het regent!
Vallen er druppels uit de lucht? Daar kun je je tegen
beschermen met een paraplu. Leuk om er zelf eentje te
maken!

Woensdag 5 mei
Kwallen kakofonie
Een kakofonie van kwallen.. De keuze is reuze! We kiezen
de kwal uit die we graag zouden willen maken en versieren
hem op onze eigen manier!
Mexicaanse tortilla's
Lunch
Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het
bijna dagelijks. We vullen 'm met heerlijke en gezonde
ingrediënten!
Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal
portretten, poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes
maken. We laten je een voorbeeld zien ter inspiratie en
daarna trekken we erop uit! We maken foto's van het
resultaat.
Finding Nemo
Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen. Maar
weten we er wel zoveel vanaf als dat we denken? We gaan
een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!
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Donderdag 6 mei
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. Vind jij het nog lekker?

Wentelteefjes
Lunch
Een recept uit grootmoeders keuken. Brood met ei, vanillesuiker, kaneel en melk. Nog even
bakken… Eet smakelijk!
Schepnet tikkertje
We spelen schepnet-tikkertje! Kun jij alle vissen vangen?

Zon-zee-zand schilderij
Doe jij mee? We maken de zee! Met verschillende materialen gaan we een strandschilderij
maken.

Schildpadden
Het schild van een schildpad is heel hard. Wij maken een schildpad die wat minder hard is.
Er zijn diverse ontwerpen mogelijk. Waarvoor kies jij?

Vrijdag 7 mei
Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je
eigen kleurrijke zeepaard!

Lunch
Lunch
Vanmiddag maken we verse ovenfriet met heerlijke snacks.
Vissen figuurzagen
Deze vissen liggen liever wel op het droge... We gaan ze zelf uit hout zagen!

Waterige hints
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een inktvis of een pinguïn
na te doen! De andere kinderen proberen het te raden en zo leren we de dierenwereld ook
gelijk wat beter kennen!
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