
Week 6: Zon, zout en zand
20 tot en met 24 augustus

Hallo allemaal,

Het is alweer de laatste week van de vakantie. En dat betekent ook
de laatste week van ons thema 'Van cactus tot cobra'. Om de
vakantie af te sluiten met een zomers gevoel staat deze laatste
week zon, zout en zand centraal! We doen proefjes met zout,
ontdekken het strand en maken een tocht door de woestijn.
Natuurlijk gaan we ook lekker schilderen, onze voeten bijvoorbeeld!
Ook eten we de zon op, die smaakt deze week erg naar pannenkoek:
genieten dus! 

Een zonnige groet van het team van de BSO

Maandag 20 augustus

Vandaag eten we: knakworstjes

Creatief 4-12 jaar: Zonnekracht
schilderijen
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren
maken! Met behulp van verf, water én de zon
maken wij de mooiste schilderijen!

Eten en drinken 4-12 jaar: Frozen
yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar
ook erg lekker én gezond!

Spel 8+: Wat schat je? Zon, zout en
zand.
Hoeveel ijsjes denk je dat je per jaar eet? Of
hoeveel zomerdagen zouden er in een jaar zitten?
Schat er op los bij dit spel! 

Spel 4-7 jaar: De woestijntocht
Vertrouw jij je maatje dat hij je veilig door de
woestijn kan leiden? 

Dinsdag 21 augustus

Vandaag eten we: een tosti

Creatief 4-12 jaar: Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier
dat het toch net lijkt alsof je de allerhipste slippers
aan hebt? Dat kan wanneer we je voeten
schminken alsof je echte flipflops aan hebt. Jij
bepaalt het design!

Proefje 4-12 jaar: Spinnenweb van zout
Wist je dat je spinnenwebben kunt maken van
zout? Dat is wel wat anders als een echt web van
een spin, maar minstens zo gaaf!

Expressie 4-12 jaar: Woestijn drama
Wat een dramatische zomer! Dat is vandaag niet
erg, maar juist leuk! Want wij hebben allerlei
drama activiteiten, doe mee!

Natuur 4-12 jaar: Zwetende bladeren?
Bah! Klinkt dat niet een beetje vies? Uit een plant
komt schoon water, maar of we het kunnen
drinken? Laten we er een experiment mee doen!

Woensdag 22 augustus

Vandaag eten we: een bruine boterham

Creatief 4-12 jaar: Zonnige fotohouder
maken
Deze fotohouder straalt als de zon. Nu word je nog
vrolijker van het kijken naar je foto's!
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Eten en drinken 4-12 jaar: Pink power:
zomerse smoothie van watermeloen en
kokosmelk
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit
moet je proeven!

Proefje 4-7 jaar: Bouwen met magisch
zand
Bouw een kunstwerk met eigen gemaakt magisch
zand! Dit proefje kun je dus zelf uitvoeren en
vervolgens kun je creatief aan de slag!

Natuur 8+: Scavenger Hunt:
Strandzoektocht
Heb je al eens gehoord van een Scavenger Hunt?
Een scavenger is een hamsteraar of een
verzamelaar. Aan de hand van een zoekkaart gaan
we op het strand jutten.

Donderdag 23 augustus

Vandaag eten we: bolletjes

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) 

Vrijdag 24 augustus

Vandaag eten we: zon pannenkoeken

Proefjes 4-12 jaar: Ontdek zon, zee en
strand!
Je hebt vast weleens op het strand een grote
schelp tegen je oor gehouden. Het is dan net of je
de zee hoort, maar wat hoor je eigenlijk? En hoe
kun je zelf een regenboog maken? Dit soort vragen
komen aan bod tijdens deze proefjes!

Creatief 4-7 jaar: Schilderen met zand
We verven vandaag niet met verf maar met zand!
En natuurlijk lijm anders blijft het niet plakken op
onze schilderij!

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! 

Spel 4-12 jaar: Landverovertje met stok
Pas op dat je land niet ingepikt wordt? Wie het
langst met zijn voeten op het eigen grondgebied
kan blijven wint!


