
Week 4: Ontspanning in de oase
06 tot en met 10 augustus

Hallo allemaal,

In de woestijn zijn af en toe een aantal oases te vinden. Hierin staat
dan water en een paar bomen zodat je even lekker bij kunt komen.
Omdat wij vakantie hebben gaan wij dat ook doen! We ontspannen
deze week heerlijk! Natuurlijk maken we ook palmbomen voor bij de
oase én eten we ze op! Ook hebben we deze week uitjes gepland,
mis het niet!

Veel leesplezier,
Het team van de BSO

Maandag 6 augustus

Vandaag eten we: Tosti's 

Creatief 4-12 jaar: Maak je eigen Victor
speurneus tas.
We gaan vandaag onze eigen rugzak pimpen! 
Deze rugtas is van Victor speurneus, zo heb je bij
elk uitstapje je eigen gemaakte toffe tas bij je! 

Creatief 4-7 jaar: Palmboom knutselen
Een palmboom hoort natuurlijk bij een oase. Daar
kun je lekker je verkoeling onder zoeken en
bijkomen in de schaduw. 

Eten 4-12 jaar: Cactus cupcake
Deze cupcake lijkt misschien heel prikkelbaar maar
is stiekem toch echt om van te smullen! 

Experiment 4-7 jaar: Heeft warmte
ruimte nodig?
Als je een fles met een ballon erop in koud water
stopt, wat gebeurt er dan? We kijken hoeveel
ruimte warmte eigenlijk nodig heeft.

Dinsdag 7 augustus

Vandaag eten we: We nemen bruine
boterhammen mee op het uitje.

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) 

Woensdag 8 augustus

Vandaag eten we: Een bruine boterham 

Sport en spel: Speeltuin de zonnebloem
Vandaag gaan we gezellig spelen bij speeltuin de
Zonnebloem in Papendrecht. Ga je ook gezellig
mee!? 
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Eten 4-12 jaar: IJshoorntjes met fruit
Deze gevulde hoorntjes zien er niet alleen heel
leuk uit, ze zijn ook nog eens lekker gezond gevuld
met fruit! Het enige wat we nodig hebben is een
zonnetje en een hoop kids om de ijshoorntjes met
fruit mee op te smikkelen.

Drama 4-7 jaar: De slak en de haas -
een tempo verhaal
Een slak en een haas hebben natuurlijk een
verschillend tempo. De ene is veel langzamer dan
de ander. Dat is ook te horen in het verhaal. Wie
kan meedoen met het aangeven van het tempo? 

Donderdag 9 augustus

Vandaag eten we: Onze eigengemaakte zon
pannenkoeken

Eten 4-12 jaar: Zon pannenkoeken
Word jij vrolijk van de zon? Deze zon wordt vrolijk
van jou! Of door jou in ieder geval, want je maakt
hem zelf! Smikkel hem daarna lekker op! 

Ontdekken 4-12 jaar: Verassing
knutsel!
Wat we vandaag nog meer gaan knutselen blijft
nog een verassing! ben jij ook zo nieuwschierig!? 

Creatief 4-12 jaar: Victors
vriendschapsbandjes.
Vandaag maken we onze eigen vriendschaps
bandjes, leuk om voor je zelf te maken of voor je
BBF. Wie ga jij verassen? 

Proefje 8+: Maak je eigen
moddermasker
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen
ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en
je kunt genieten!

Vrijdag 10 augustus

Vandaag eten we: Witte bolletjes 

Eten 4-12 jaar: Frozen yoghurt hapjes
We maken heerlijke frozen-yoghurt hapjes, ze zijn
heerlijk verfrissend in de oase.

Creatief 4-12 jaar: Heerlijke
hangplekjes maken
We verzamalen alle kleden vandaag om onze eigen
hangplekjes te maken, hier kunnen we heerlijk
relaxen!

Creatief 4-7 jaar: Zomerlantaarn
De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze
zomerlantaarn DIY. Met een conservenpotje,
ijzerdraad en wat kraaltjes.

Natuur 4-12 jaar: Natuur memory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor
ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes
te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes,
bloemetjes en blaadjes! 


