
Zomervakantie week 3: Flora en fauna
30 juli tot en met 03 augustus

Hallo allemaal,

Deze week staat in het teken van de tropische natuur en de
dierenwereld! Het is hartstikke leuk en leerzaam om te kijken wat er
in de natuur gebeurt en wat de dieren allemaal doen. 

Door middel van allerlei leuke proefjes, dierenknutsels en spellen
krijgen we een beestachtig gezellige week!

Groetjes, 
Gina,Lenny,Yvonne,Aniek van BSO Villa Kakelbont

Maandag 30 juli

Creatief 4-12 jaar: Vlinders vouwen
Het is zomer en dat betekent dat er weer heel veel
vlinders te zien zijn! Ze zitten vaak op de mooiste
bloemen. Vandaag gaan we zelf een vlinder
vouwen en versieren.

Eten en drinken + Creatief: Gezonde
wasknijpervlinder
Een grappige vlinder maken we van een
wasknijper. De vleugels worden eetbaar. Vraag jij je
af hoe dat precies zit? Zet er zelf dan eentje in
elkaar vandaag!

Spel 7+: Tijgerhandelspel
Tijgervellen worden verhandeld op de zwarte
markt. Kan de politie de handelaren tegenhouden?

Dinsdag 31 juli

Natuur en creatief 4-12 jaar: Mandala
op een bord
We gaan lekker naar buiten en kijken om ons heen
wat voor mooie bladeren, kleine stenen, stokjes,
veren, bloemen enzovoort we allemaal zien.
Allemaal nemen we een rond papieren bord mee
en creëren een mandala.

Spel 4-12 jaar: Wie is bang voor wie?
De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de
leeuw en de olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe
mee en vind het uit!

Natuur en proefje 7-12 jaar:
Symmetrische natuurcollage
We worden symmetrische kunstenaars! Met
materiaal van buiten maken we de mooiste
schilderijen. Symmetrie is iets wat we veel in de
natuur zien. Kijk naar een spinnenweb of vlinders!
We gaan een symmetrisch schilderij maken en zo
maken we kennis met symmetrie!

Woensdag 1 augustus

Creatief 4-12 jaar: Zonnevanger
Eerst gaan we naar buiten, op zoek naar mooie
blaadjes, takjes en misschien zelfs bloemen. We
verwerken ze in een mooie zonnevanger die we
voor het raam kunnen hangen.

Drama 4-7 jaar: Gesprek met een
gekke bek
Hoe praat een leeuw met een koe? Of een muis met
een tijger? Zouden ze eigenlijk wel echt met elkaar
kunnen praten? Wat denk jij? We proberen met
elkaar te praten als een dier. Eens kijken hoe dat
gesprek verloopt.....!
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Eten en drinken 4-12 jaar: Rijstwafels
vermomd als dieren
Wat zijn ze leuk! We maken een muis, een bruine
beer, een ijsbeer, een....? Verzin jij er zelf ook nog
een paar? Eet smakelijk!

Donderdag 2 augustus

Creatief 4-12 jaar: Palmboom
knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak
meteen aan vakantie. Prachtige stranden, een
mooie zee, een lekkere luie hangmat en een
cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als
je deze palmbomen met ons gaat maken!

Eten en drinken 4-12 jaar: Palmboom
van fruit
Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor
een tropische palmboom.

Natuur 4-12 jaar: Bouw een
insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege
bloempotten, wc-rolletjes?  Ook stukken hout zijn
welkom. Neem wat mee naar de BSO want we
maken er een insectenhotel van! Zo kunnen de
insecten ook genieten van de vakantie!

Vrijdag 3 augustus

Creatief 4-12 jaar : Flamingo's
Flamingo's zijn eigenlijk een aparte groep dieren.
Het is een familie van de vogels. De groep
flamingo's bestaat uit zes soorten. Wij kennen ook
allemaal verschillende manieren om een flamingo
te knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te
maken?

Sport en spel 4-12 jaar: Vlinderjacht
Doe mee met dit gezellige en spannende zoek- en
vindspel! Welke vlinder wordt er getrokken uit de
grote mand?

Proefje 4-12 jaar: wat gebeurt er met de
kleur?
We gaan een test doen met papier en water. Wat
gebeurt er met de kleur van het water? Spannend..


