
Week 3: Piramides en sfinxen
30 juli tot en met 03 augustus

Hallo allemaal,

Jullie weten vast wel dat piramides van zand worden gemaakt. Niet
gek dus om te bedenken dat die vroeger heel veel gebouwd werden
in Egypte! Zo kon al het zand uit de woestijn goed gebruikt worden.
Maar weet je dat je die ook van bijvoorbeeld suikerklontjes kunt
maken? Natuurlijk gaan we net zo dansen als de Egyptenaren en
spelen we spelletjes, Ook hebben we deze week een verassings uitje
op de planning. 

Veel leesplezier!
Het team van de BSO. 

Maandag 30 juli

Vandaag is het Nationale dag van de
vriendschap!
Vandaag eten we: Bruine boterham

Expressie 4-12 jaar: Vriendenboekje
Wie zijn jouw vriendjes en vriendinnetjes op de
BSO? Maak vandaag je eigen vriendenboekje.

Creatief 4-12 jaar: Piramide van
suikerklontjes
Wanneer je suikerklontjes gebruikt als bouwstenen
kun je de mooiste creaties maken. Lukt het jou om
een piramide te maken?

Proefje 4-7 jaar: Kinetic zand maken
Tijdens deze activiteit ga je zelf kinetic sand
maken. Het blijft niet plakken, maak jij een
piramide? Of een sfinx? of Cleopatra?

Spel 8+: Het raadsel van Cleopatra
Heeft een kameel of een dromedaris nou twee
bulten? Kan er wel iets groeien in de woestijn?
En wat betekent een 'fata morgana'? Geef de
goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen en los
het raadsel van Cleopatra op! 

Dinsdag 31 juli

Vandaag eten we:  Mummie hotdogs 

Mummie hotdogs 4- 12 jaar
Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te
verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kom ze
maken en we eten ze lekker op tussen de middag,
als dat niet smullen word! 

Ontdekken 4-12 jaar: Verassings
activiteit
Welke activiteit we nog meer gaan doen vandaag
blijft nog even een verassing, zijn jullie ook zo
nieuwschierig!?

Proefje 4-12 jaar: Appel mummificeren
De Egyptenaren maakten mummie's met behulp
van zout. Dit zorgt ervoor dat het water uit het
lichaam trekt. Wij doen dat bij dit proefje met
appels. 

Creatief 7+: Egyptische kat
Alle moderne huiskatten hebben hun prinselijke
leventje aan de wilde Egyptische kat te danken.
Zon 4000 jaar geleden veroverde dit dier de
harten van de mens en werden ze voor het eerst
als huisdier gehouden. Maak er zelf één die op
jouw kamer kan pronken. 
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Woensdag 1 augustus

Vandaag eten we: Sfinx-achtige pizza

Sfinx-achtige pizza maken 4-12 jaar
Houd jij van pizza? En van sfinxen? Die twee
combineren we vandaag bij het maken van pizza
sfinxen!

Spel 4-12 jaar: Mummie van wc-papier
Help! Een mummie! Super eng natuurlijk, maar wij
maken ze zelf. Word jij de mummie of iemand
anders? 

Natuur 4-12 jaar: Natuursculptuur
maken
Net als de Egyptenaren gebruiken we klei en doen
het in de oven, wij maken er een afdruk van de
natuur van. 

Donderdag 2 augustus

Vandaag eten we: witte bolletjes om mee te
nemen. 

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

Muziek 8+: Dansen - Walk like an
Egyptian
Dans vrolijk op Egyptische muziek met echte
Egyptische moves! 

Vrijdag 3 augustus

Vandaag is het Nationale watermeloendag! 
Vandaag eten we: Bruine boterham 

Watermeloen Mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig!
Verkoelend voor in de warmere dagen, maar vooral
erg lekker!

Watermeloen knutselen
Hoe heerlijk is een frisse watermeloen in de
zomer? De watermeloen die wij gaan maken kan
altijd, het is namelijk een leuke versiering!

Bewegen en spel 4-12 jaar: De schat
van de piramide - dansspel
Geef de code door aan de sfinx en kijk of je
toegelaten wordt om iets uit de schatkist te mogen
pakken... Een leuk dansspel 

Spel 8+: De piramide en de gouden bel
In de mysterieuze piramide van de gouden bel ligt
een schat verborgen. Wie de schat wil vinden, moet
op zoek naar de gouden bel, die in het midden van
de tempel hangt. Durf jij het aan om de bel te
luiden?


