
Zomervakantie week 6: Cocktails en kokosnoten
20 tot en met 24 augustus

Hallo allemaal,
Deze week staat in het teken van Cocktails en Kokosnoten. 
Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails!  Natuurlijk horen
kokosnoten ook bij de vakantie, want wie wil er nou niet op een
eiland zitten en melk uit een kokosnoot drinken? 

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar
genieten!

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

Maandag 20 augustus

Creatief 4-12: Surfboards versieren
Heb je ooit weleens een surfboard gezien op het
strand? Ze zijn er in verschillende kleuren en
maten en vandaag gaan we er zelf 1 maken!

Dans: Macarena
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90
razend populair was. Dit gekke dansje ken je
misschien al. Niet? Dans dan zeker even met ons
mee!

Proefjes: Experiment met ijsthee
Je kunt literpakken vol ijsthee in de supermarkt
kopen, maar zelf maken is toch veel leuker? Je
leert vandaag hoe het moet.

Dinsdag 21 augustus

Creativiteit 4-12: Knapzakjes
 We gaan knippen en scheuren en met een stok en
een lintje maken wij er een knapzak van, waar
lekker eten in kan!

Sport en spel: Fiësta Tropical
Fiësta Tropical is een spellencircuit met allemaal
tropische spelletjes. Je loopt als het ware zo vanuit
je hangmat het strand op om de spelletjes te
spelen. Doe lekker mee!

Eten en drinken: Tropische cocktails
maken
Voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere
cocktail te bedenken. Vandaag gaan we op de BSO
ook lekkere cocktails maken. Hmm smullen maar.. 

Woensdag 22 augustus

Proefje: 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!

Eten en drinken: Bananenmuffins
We maken heerlijke muffins, maar niet de
standaardversie. Deze keer gaan er lekker
bananen doorheen!

Spel: Zoek de gouden kokosnoot!
Er is een Gouden Kokosnoot verstopt. Het team dat
deze kokosnoot als eerste weet te vinden wacht
natuurlijk eeuwige roem en misschien ook nog wel
een gouden prijs....?
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Donderdag 23 augustus

Creatief 7+: Fotocamera van karton
Maak een fotocamera van karton. Echte foto's kun
je er niet mee maken maar wel herinneringen :-)

Natuur+ creatief 4-7: Natuurlijke
ketting maken
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi,
maar ook erg stoer staan! We gaan vandaag naar
buiten om onze eigen ketting te maken, dit doen
we van natuurlijke materialen. 

Dans en muziek: Tropical Disco
We gaan er een swingend feestje van maken! 

Vrijdag 24 augustus

Creatief 4-12: Zomerse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze
eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier. 

Spel: Shake de cocktails
Hoe kunnen we een lekkere cocktail maken?
Tijdens dit spel verzamelen we zoveel mogelijk
ingrediënten die nodig zijn om cocktails te kunnen
maken, en dat zo snel mogelijk! 

Natuur: 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! 


