
Week 5: Kamelenkaravaan
13 tot en met 17 augustus

Hallo allemaal,

Wist je dat er in de woestijn ook mensen wonen? We noemen ze wel
nomaden of bedoeinen. Die mensen leven in de woestijn en trekken
soms door de woestijn heen met kamelen. Dat noem je dan een
kamelenkaravaan. 
Om in de woestijn te kunnen leven moet je kleding erop afgestemd
zijn. Tijdens onze modeshow maken we onze eigen nomadenkleding
om goed tegen de zon bestand te zijn. Ook doen we proefjes met
bijvoorbeeld water. Want ook dat is erg belangrijk om te overleven!
Natuurlijk vergeten we de kamelen niet en spelen we heuse
kamelenraces! 
Kom deze week ook en ervaar hoe het is om in de woestijn de leven
tussen de kamelen!

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 13 augustus

Vandaag eten we: witte bolletjes

 Woestijnlandschap met sponzen
Maak je eigen woestijnlandschap met behulp van
verf en sponzen! Een piramide of palmboom van
spons?  Maak het zelf!

Origami kameel vouwen
Wist je dat je een kameel gewoon kunt vouwen?
Dat klinkt misschien apart maar is heel leuk om te
doen hoor! 

 Prik je 'm lek, ja of nee?
We gaan een zak vullen met water en kijken of
deze gaat lekken als we er potloden doorheen
steken! Zo weten we of je die mee kunt nemen op
reis!

 Kamelenrace
Zet je schrap voor de race van je leven! Is jouw
kameel de snelste of sjokt hij er maar een beetje
achteraan? Voer de opdrachten zo snel mogelijk
uit en race zo vlug als je kunt naar de het paleis
van de Farao! Welke groep kan als eerste de grote
Farao begroeten en ontvangt een grootste
beloning?

Dinsdag 14 augustus

Vandaag eten we een bruine boterham

Verassings uitjes
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) 
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Woensdag 15 augustus

Vandaag eten we: pannenkoeken

 Maak je eigen sandalen
Ontwerp je eigen nomadensandalen. Daarmee kun
je de woestijn doortrekken!

 Nomaden modeshow
We maken kleren die normaal gesproken de
nomaden aanhebben. Dat is een volk in de
woestijn, wij laten zien dat hun kleren best cool
zijn!

Uilenkoekjes
De woestijnuil reist mee met de kamelenkaravaan.
Hij houdt wel van gezelschap.  Leuk om te zien en
nog lekker ook! 

Spel 4-12 jaar: Piramides, cactussen en
kamelen
Verzamel cactussen, bouw piramides en vind de
kamelen tijdens deze speurtocht door de woestijn. 

Donderdag 16 augustus

Vandaag eten we: knakworstjes

Eten en drinken 4-12 jaar: Kameel van
fruit
Heb je wel eens een kameel geproefd? Deze
fruitvariant kun je in ieder geval niet laten liggen.
Hij ziet er heerlijk uit en zo proeft hij ook! 

 Lopend water
Als nomaden lopen moeten ze natuurlijk ook water
meenemen. Wij doen een proefje waarbij het water
zelf loopt!

 Blotevoetenpad
We maken een tocht door de woestijn met onze
blote voeten. Het is erg leuk èn met je voeten voel
je dingen anders dan met je handen. Leerzaam!

Spel 4-7 jaar: Kamelen en
dromedarissen
In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen
tegenover elkaar. Wie zal de winnaar zijn?

Vrijdag 17 augustus

Vandaag eten we: een slipper sandwich

Kameel van wasknijpers
Zet wasknijpers vast aan een stukje van een
eierdoos en je hebt het begin van een kameel! 

Eten 4-12 jaar: Slipper Sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken
sandwiches in de vorm van een slipper. Heerlijke
snacks en nog gezond ook. 

Natuur 4-12 jaar: Natuurlijk weven
Als we in de tenten van de nomaden kijken zien we
dat de mensen daar bezig zijn met weven. Zo
maken ze van alles, wij gaan het ook proberen! 

Kamelenbord
Geen ganzen maar een kamelenbord! Het bekende
spel in woestijnvariant: rust uit op de oase maar
pas op voor de piramide!


