
Week 2: Sahara survival
23 tot en met 27 juli

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn! 
Zou jij een nachtje in de woestijn overleven? Het kan namelijk heel
erg koud worden! En dat niet alleen maar er zijn natuurlijk ook
allemaal woestijndieren die even langs kunnen komen bij je.
Gelukkig zijn er ook veel voordelen aan een nachtje survivallen,
bijvoorbeeld de enorm heldere sterrenhemel in de Sahara! En wat
dacht je van gezellig bij een kampvuurtje zitten? Ga mee op training
om de woestijn te kunnen overleven! Ook staat er een
verrassingsuitje gepland, laten we duimen voor lekker weer!

Groetjes,
Dana, Anneke & Seher!

Maandag 23 juli

Verrassings uitje!
Vandaag gaan we op uitje! Waar we naartoe gaan
blijft nog even een verassing. 
We vinden het erg fijn als iedereen om 09.30 uur
op de BSO is, dan kunnen we optijd vertekken. 
Het is altijd prettig om oude of fijn zittende
kleding aan te hebben. 
PS. Trek dichte schoenen aan! 
Wij hebben er zin in! Jij ook?
(Uitjes zijn altijd onder voorbehoud) 

Dinsdag 24 juli

Vandaag eten we een speciale soep.

Eten 4-12 jaar: Bloedsoep met spinnen
Pas op voor de spinnen in de woestijn. Ze kruipen
zo naar je toe.... 

Creatief 4-12 jaar: 3D Limonadeglas
We maken een limonadeglas. Hiermee overleven
we de Sahara wel! 

Schoenendans
Geen stoelendans maar schoenendans vandaag! 

Drama 4-12 jaar: Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van
je lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij
proberen het!

Woensdag 25 juli

Vandaag eten we spannende crackers!

Creatief 4-12 jaar: Dinogeraamte
Deze dino's konden niet survivallen in de Sahara.
Kijk maar naar de geraamtes...

Eten 4-12 jaar: Kampvuur snack
Om te overleven moeten we 's nachts een
kampvuur maken. Zo blijven we warm! Wij maken
vandaag ons eigen kampvuur, om lekker op te
smikkelen: heerlijk!

Natuur 8+: Maak een zonnewijzer!
We gaan onze eigen zonnewijzer maken en kunnen
zo zelf de tijd bijhouden! Wel zo handig in de
Sahara!

Sport en spel 4-7 jaar: Berber mag ik
overvaren?
Wist je dat een berber vaak een woestijnzigeuner
is? Als we over willen steken moeten we wachten
op zijn toestemming. Welke dieren laat hij door? 
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Donderdag 26 juli

Vandaag staat er lekkere pannenkoeken op het
menu!

Creatief 8+: Maak je eigen galaxy
shirt
Voor deze activiteit hebben we een zwart shirt
nodig, neem je die van thuis mee? We maken een
shirt met de sterrenhemel, zo helder als je hem in
de Sahara ziet.

Eten 4-12 jaar: Groene cactus punch
We maken een punch met een kleur van de
cactussen: groen! Dat wordt genieten!

Proefje 4-12 jaar: Zonnemelk
Door middel van zonnemelk verbranden we niet.
We doen er een interessant proefje mee!

Sport en spel 8+: Expeditie training
Ontwijk de flesjes water! Als je wilt overleven in e
Sahara moet je wel goed op je omgeving letten
want voor je het weet loop je ergens tegenaan! 

Vrijdag 27 juli

Vandaag eten we griezelige aardbeien...

Creatief 4-7 jaar: Zomerse Zonneklep
De zon kan soms in je ogen schijnen, daarom
maken wij deze te gekke zonneklep!

Eten 4-12 jaar: Muizen van aardbeien
maken
In de woestijn leven ook muizen. Die lijken best wel
eng, onze variant is gelukkig heel leuk! 

Techniek 8+: Sterrenlampje maken
We kunnen de sterren meenemen naar binnen toe.
Hoe? Nou, we doen ze gewoon in een potje. Het is
even een technisch klusje maar gelukkig erg leuk
om te doen! 

Expressie en spel 8+: Drama galgje
We spelen een aparte variant van galgje: drama
galgje! Beeld uit wat er op je briefje staat en raad
zo het woord... Drama!


