Meivakantie Polderkids Doe mee: red de zee!
01 april tot en met 03 mei
Hallo allemaal,

Sport en spel 4-12 jaar: The Ocean
Cleanup: 5 oceans = 5 challenges

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?

Ga de 5 challenges aan en word een echte plastic
held! Zwem van oceaan naar oceaan en verdien 5
statiegeldbonnetjes. Met 5 statiegeldbonnen word
jij beloond met een echt plastictificaat!

Groetjes van het BSO team
Donderdag 25 april

Creatief 8+: Blikken Lantaarns

Dinsdag 23 april

Nog lege blikken thuis? Niet weggooien! We vullen
ze hier met water, zetten ze in de diepvries en
slaan er vervolgens met hamers en spijkers mooie
patronen in. Klinkt allemaal nog niet zo logisch
misschien maar als we klaar zijn heb je prachtige
sfeerlichtjes.

Creatief 7+: Recycle armbandjes
Maak de leukste armbandjes gewoon van
restmateriaal!

Creatief 4-12 jaar: Kwallen kakofonie
Kies de kwal uit die je wilt maken en versier hem
op je eigen manier.

Eten 4-12 jaar: Wentelteefjes

Eten 4-7 jaar: Vis van bladerdeeg

We maken oud brood eetbaar door dit heerlijke
recept. Zo hoeven we het niet weg te gooien!

Vandaag maken we iets heel bijzonders.. We maken
een (gevulde) vis met groenten en een beetje kaas.
Lekker en haast te mooi om op te eten...

Natuur 4-12 jaar: Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk
materiaal portretten, poppetjes, monsters of
gewoon leuke vriendjes maken.

Techniek 4-12 jaar:
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!

Muziek en drama 8+: Plastic soep
lipdub maken
Bij een lipdub maak je een video waarbij je doet
alsof je zelf zingt. Heb jij thuis nog accessoires die
met de zee te maken hebben? Neem ze mee voor
onze coole lipdub die we als BSO gaan opnemen!

Sport en spel 4-7 jaar: Schepnetje
Je bent een visje... Laat jij je vangen door het
schepnetje? Een leuk renspel!
Vrijdag 26 april

Creatief 4-7 jaar: Scheerschuim
zeepaardje
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan
scheren maar ook kan knutselen? Maak je eigen
kleurrijke zeepaard!
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Eten en drinken 4-12 jaar: Dolfijn van
banaan

Sport en spel 4-12 jaar: Bottle 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!

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

Drama 8+: Waterige hints
Hoe grappig is het als we een inktvis of walvis
nadoen? De andere kinderen proberen het te
raden en zo leren we de dierenwereld kennen!

Spel 4-12 jaar: Vangbal: zelfgemaakt
spel
Voor het maken van je eigen vangspel hebben we
een grote plastic verpakking nodig van melk. Je
kent toch wel die twee literverpakkingen van
plastic met handvat? Ook een verpakking van
vloeibaar wasmiddel werkt prima. Heb je er eentje?
Neem mee! In een mum van tijd hebben we dit
omgetoverd tot een vangspel.
Maandag 29 april

Creatief 8+: 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!

Eten 4-12 jaar: Zeeschildpadden van
appel en druif

Dinsdag 30 april

uitje!
alleen bij mooi weer gaan we lekker er op uit naar
een natuurspeeltuin of kinderboerderij.

Creatief 4-12 jaar: Bloemenpret met
doppen en fles
Gevraagd; lege doppen in alle soorten en maten.
Kleur of grootte is niet van belang; bewaar ze maar
en neem ze mee naar de BSO. Ook een lege plastic
fles kun je meenemen. We maken er een prachtig
kunstwerk van.

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

Eten 4-7 jaar: Zo gezond als een vis
Proefje 4-7 jaar: 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.

Met plakjes appel, roomkaas en verschillende
soorten fruit maken we onze eigen fruitvissen. Eet
ze snel op, voordat ze wegzwemmen!

Drama 8+: 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. Doe je mee?
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Spel 8+: Finding Nemo
Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen.
Maar weten we er wel zoveel vanaf als dat we
denken?
Donderdag 2 mei

Creatief 4-6 jaar: Oceaan maken en er
heerlijk mee spelen
Met een beetje blauwe kleurstof, een grote plastic
bak en water beginnen we. Daarna maken we zelf
het leven in onze eigen oceaan. Doe je mee?

Eten 4-12 jaar: Viskoekjes
Voor de lunch bakken we zelf gezonde viskoekjes.
Een makkelijk en gezond recept dat je zeker thuis
ook eens moet uitproberen.

Techniek 8+: Vissen figuurzagen
We gaan figuurzagen en maken de mooiste vissen
van hout. Daarna geven we ze een leuke kleur en
klaar is de vis!

Proefje 4-7 jaar: Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we
na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's, regen
en wolken maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we
dat gaan doen?
Vrijdag 3 mei

Creatief 4-12 jaar: Muziek uit oude
rommel
We gaan op zoek naar oude rommel en maken hier
muziekinstrumenten van. Doen ze het goed? We
proberen het uit in ons 'rommelorkest'.

Eten en drinken 4-7 jaar: Waanzinig
waterige walvis
Van een grote watermeloen maken wij een walvis!
Deze walvis zwemt niet in de oceaan, maar in een
zee van fruit! Het water loopt ons nu al in de mond..

