
BSO Alles Kids

Do� me�: Re� d� ze�!
Hallo allemaal,

Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen gerecht zoals je misschien zou
denken maar dat is juist iets wat je helemaal niet wilt eten!

Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren opeten. En vervolgens smullen
wij weer van vissen... het is dus geen goed idee om zomaar plastic te gebruiken: waar
komt het wel niet terecht?

Ontdek het allemaal bij het doen van activiteiten rondom het thema 'red de zee'. Zo
spelen we ocean clean up, maken we een Lipdup en gaan we recyclen.

Groetjes van het BSO team 

Dinsdag 18 augustus
Smakelijke fruitschildpad
15 minuten
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij
er ook eentje?
Dat wordt smullen !!
Achter het net vissen
30 minuten
Vis de plastic dieren uit de oceaan en ontwijk alle
hindernissen. Kijk uit voor de milieuvervuiler en zorg ervoor
dat je niet achter het net gaat vissen!
Wat zullen wij als vissers gaan vangen???
Recycle armbandjes
40 minuten
Geef je vrienden deze leuke armband om jullie vriendschap
te bezegelen! Deze kun je helemaal zelf maken van restjes
materiaal!
Voor wie maak jij een armband??
Waterzuivering installatie
30 minuten
Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed
gezuiverd worden. Wij maken onze eigen
zuiveringsinstallatie en kijken hoe dat werkt!
Neem een lege fles mee en eventueel wat schoon grind en
zand.
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Donderdag 20 augustus
Bakvis
60 minuten
Van bladerdeeg kun je hele lekkere hapjes maken! Maar
vandaag maken we iets heel bijzonders.. We maken een
(gevulde) vis met groenten en een beetje kaas. Lekker en
haast te mooi om op te eten...
Waterige hints
30 minuten
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij
maar eens een inktvis of een pinguïn na te doen! De andere
kinderen proberen het te raden en zo leren we de
dierenwereld ook gelijk wat beter kennen!
Recycle je rot!
45 minuten
Wist je dat je van afval en ander kosteloos materiaal super
mooie dingen kunt maken? Geïnspireerd door kunstenares
Sayaka Ganz, maken wij onze eigen ontworpen zeedieren.
Jullie mogen schoon en veilig afval van thuis meenemen
om te gebruiken bij deze activiteit. Benieuwd wat jullie gaan
maken !!
Finding Nemo
30 minuten
Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen. Maar
weten we er wel zoveel vanaf als dat we denken? We gaan
een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!

Dinsdag 25 augustus
We gaan ook naar de Multistee vandaag, nemen jullie weer je
gym kleding mee !

Natuurvrienden
45 minuten
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal
portretten, poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes
maken. We laten je een voorbeeld zien ter inspiratie en
daarna trekken we erop uit! We maken foto's van het
resultaat.
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Waanzinnig waterige walvis
30 minuten
Van een grote watermeloen maken wij een walvis! Deze walvis zwemt niet in de oceaan,
maar in een zee van fruit! Het water loopt ons nu al in de mond..
Zeepaardje van scheerschuim
30 minuten
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je
eigen kleurrijke zeepaard!

Donderdag 27 augustus
Het watercafé
15 minuten
We veranderen de BSO even in een café waar jullie lekker mogen gaan drinken. We doen
allerlei experimenten met water, limonade en nog veel meer. Vind jij het nog lekker?
Plastic soep lipdub
90 minuten
Heb jij thuis nog accessoires die met de zee te maken hebben? Neem ze mee voor onze
coole lipdub die we als BSO gaan opnemen! Weet je niet wat een lipdub is? Het is een
videoclip waarbij we doen alsof we zingen en er vrolijk erop los dansen!
Zo gezond als een vis
30 minuten
Met plakjes appel, roomkaas en verschillende soorten fruit maken we onze eigen fruitvissen.
Eet ze snel op, voordat ze wegzwemmen!
Bowlingset maken van gerecyclede flessen
60 minuten
Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis? Neem ze mee. We hebben er enorm veel
nodig. We gaan onze eigen bowlingset maken van gerecyclede flessen.

Einde Zomervakntie
We hopen dat jullie een Super Toffe vakantie zullen hebben met vooral mooi weer en we zien jullie snel !!
Lieve warme groetjes van ons!!!
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