
Wasko BSO Trossenlos

Wee� 1; Welko� hooggeëer� publie�!!
Dames & Heren, Jongens & Meisjes...

Kom dit zien, kom dit zien!!

Wij beginnen met de zomervakantie met een duik in het leven van het Circus.

Naast dat we super mooie dingen gaan maken, gaan we ook echt onze acrobaat
kunsten laten zien.

Hoe lenig ben jij? En kan jij jongleren?

Deze week kom je het te weten!!!

Lieve groetjes,

Claudia, Cynthia, Demi, Merve, Miranda & Stacey

Als het mooi weer is gaan we ons afkoelen met water.

Neem dan een zwembroek/pak, slippers, handdoek mee.

Maandag 19 juli
Circusgym
Een circusgymles gebaseerd op houdingen uit de yoga. Wat
dacht je van de ballon, de acrobaat en de clown.
Spelenderwijs gaan we proberen ons evenwicht te bewaren,
sterker te worden en ons te concentreren.
Clowntje Piet heeft verdriet
Clowntje Piet heeft verdriet! Zijn ballonnen zijn
weggewaaid. Kunnen de kinderen Clowntje Piet weer blij
maken door de ballonnen terug te vinden?
Clownscupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes.
Vervolgens maken we er clowns van. Te grappig om op te
eten?

Dinsdag 20 juli
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Welk circusdier ben jij?
We spelen een spelletje waarbij we circusdieren nadoen. We
laten plaatjes zien en de kinderen proberen uit te beelden
hoe het dier beweegt en welk geluid hij maakt!
Circusplezier met foto's!
Klik! We gaan creatief aan de slag met onze eigen foto's
binnen het circus thema. Benieuwd naar het resultaat?

Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er in knijpen en het voelt lekker
zacht. Als je stress hebt werkt het rustgevend. Doe je mee?

Woensdag 21 juli
Circus strijkkraalfiguren
Strijkkralen kennen we allemaal wel. Je geduld wordt
behoorlijk op de proef gesteld met die kleine kraaltjes die je
in de juiste patronen op het bord moet zien te krijgen. We
maken circusfiguren!
Olifant met beweegbare slurf
Kleur de olifant in zoals jij hem mooi vindt. Daarna krijgt de
olifant een slurf die echt kan bewegen. Ben je benieuwd hoe
dat kan? Knutsel dan met ons mee.
Hoepelspelletjes
Acrobaten kunnen allerlei tructjes met een hoelahoep. Maar
wij kunnen dit ook. We spelen leuke spelletjes samen!

Donderdag 22 juli
Bingo circus
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken
hebben met het circus. Spannend hoor! Wie heeft er als
eerste zijn kaart vol?
Word een circusartiest !
Hooggeëerd publiek! We springen door een hoepel als een
leeuw, lopen op grote schoenen als een clown, balanceren
op een dun touw als een acrobaat... Welkom in het circus!
Moppentrommel maken
Ben jij de leukste thuis? Met deze zelfgemaakte
moppentrommel kun je zo een paar grappen maken!

Vrijdag 23 juli
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Clownpizza's bakken
Mmmm, lekker pizza! We maken zelf clownpizza's, die we natuurlijk ook lekker gaan opeten.

Waar hoort de clownsneus?
Wie kent het niet: ezeltje prik! Wij gaan het iets anders doen! Zal het ons lukken om de rode
neus op het gezicht van de clown te plakken? Met onze ogen dicht?

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen
onze creativiteit helemaal de vrije loop laten!
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