
Wasko BSO Het Kompas

Zomervakanti� wee� 4 ➡ Gaa� me� di�
liaa�!
Maandag 10 augustus

Wespenneus
Wat vinden wespen lekker ruiken en wat niet? Doe een geurenspel,
maak een geurzakje en wespenparasol om wespen uit de buurt te
houden.
Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een
heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Lunchtijd!
Vandaag eten we een broodje knakworst. Dat gaat er vast wel in
🌭

Freek Vonks wilde dieren expeditie
Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over
bijzondere dieren. Maar pas op voor bijtgrage haaien en
bloeddorstige larven! Het team dat als eerste de finish bereikt van
deze levende variant op ganzenbord is de winnaar en kan
terugkijken op een geslaagde expeditie!

Dinsdag 11 augustus
Wiebelende slangen
Laat de slangen bewegen door slechts een paar ingrediënten bij
elkaar te doen. Super cool toch?! Doe mee en ontdek hoe dit zit.

Monkey platter
Heb je wel eens gehoord van een monkey platter? Dit is een groot
bord gevuld met allerlei gezond eten. Proef je mee?

Lunchtijd!
Vandaag eten we wraps. Heel erg lekker met kruidenroomkaas, sla
en kipfilet. Maar de keus is aan jou: wat doe jij op je wrap?

Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen
(rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen). Die kleur je vervolgens in:
heerlijk ontspannend en leuk om te maken!
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Woensdag 12 augustus
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we
eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere
snack!
Lunchtijd!
Jaahhhh....Pannenkoeken 🥞

Toffe toekans
Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun
zwarte veren. Om er voor te zorgen dat we vaker naar deze
prachtige vogels kunnen kijken knutselen wij ze zelf!

Donderdag 13 augustus
Naar de Sport BSO
Vandaag gaan we van 10.30 tot ongeveer 14.15u voor sport en
spel activiteiten naar de Sport BSO op locatie sportcentrum
Molenzicht aan de Groen van Prinstererstraat 107. Vergeet dus
vandaag zeker niet om je sportkleding mee te nemen en misschien
een bidon/flesje water! Wat we precies gaan doen is nog een
verrassing, maar het worden in ieder geval sportieve uurtjes 👕�
👟⚽⚾🏀
Lunchtijd!
We eten op de Sport BSO ons lunchpakketje op. Als je 's morgens
op de BSO komt, vragen wij wat je op je brood wilt en maken dit
voor je klaar. Je hoeft dus geen eten van thuis mee te nemen.
Links of rechts?! 😄
Vandaag is het de "dag van de linkshandigen." De meeste mensen
zijn rechtshandig en jij dus vast ook. Maar deze middag ben je
even linkshandig. En maak dan maar eens een mooie tekening. Of
schrijf je naam maar eens. Oja....als je links bent.....probeer jij het
dan maar met rechts 😉
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