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Happ� i� �'� hangma� wee� 5: Ravotte�
e� rel�e�
Hallo allemaal,

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens het ravotten en lekker ontspannen
relaxen! Daarom gaan we het deze week lekker combineren. Onze activiteiten zijn
zowel uitputtend als rustgevend: het ultieme vakantiegevoel! Doe jij mee met toffe
spelletjes en maak je liever mooie knutsels? Ook kun je natuurlijk heerlijk buiten
ontspannen!

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 16 augustus
Minihangmat
Een lekker nestje of een soort omgekeerde parachute
waarin je lekker kunt ontspannen? Maak door wol te weven
op een papieren bordje een eigen hangmat voor je
speelgoed figuur!
Ik verveel me zooo pot
Weet je even niet wat je moet doen? Verveel je je misschien?
Om je steeds te helpen leuke dingen te verzinnen kun je een
anti-verveelpot met leuke activiteiten maken. Doe je mee?
Toffe tropische spelletjesmix
Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal
met een tropisch tintje! Kies je favoriete spelletjes en ren,
zoek, verstop, dans en voetbal mee!

Dinsdag 17 augustus
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.
Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende
natuurlijke materialen maken wij een mooie drijvende
zomerkaars.
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IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het
met fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in
pure chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al
trek gekregen?

Woensdag 18 augustus
Retro onderzetters
Fleurige onderzetters voor thuis. Ideaal om je glas drinken
op te zetten! Vroeger maakten ze deze onderzetters ook al,
en wij gaan er nu mee aan de slag! We maken ze van
strijkkralen.
Cool kiss smoothie
Deze smoothie heeft een verrassende naam maar het is niet
moeilijk om dit verfrissende drankje te maken. Het
hoofdingrediënt is watermeloen. Het meeste werk is het
schillen, snijden en vooral het ontpitten van de meloen. Aan
het werk dus!
Bloemenslinger
Met deze vrolijke bloemenslinger wordt elke ruimte veel
gezelliger! Wij maken hem van gekleurd papier. Dat staat
fleurig!

Donderdag 19 augustus
Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De
steentjes zijn namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes.
Wij gaan ze maken én daarna verstoppen!
Fotolijstjes van schelpen
Maak deze gezellige fotolijstjes en versier ze met schelpen
voor een zomers gevoel in je huis! Neem een foto mee en ga
aan de slag!
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te
zien hoe het in de lucht kan vliegen. We maken onze eigen
vlieger! Van plastic, of van papier. Welke vlieger vliegt het
hoogst in de lucht? En wie kan er het hardste rennen zijn de
vlieger aan de hand? Wij gaan er achter komen!
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Vrijdag 20 augustus
Golven van de zee
Maak in een lege fles een mini-oceaan met golven!

Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker én gezond! Dat wordt
smullen!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven,
hoe sneller je moet lopen.
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