
BSO De Wielen

Gaa� me� di� liaa�: i� j� sa� i� he� moera�
Hallo allemaal,

Jullie zullen ondertussen al wel échte jungle-experts zijn! Want wat hebben we al veel
gedaan en geleerd deze vakantie. Deze week gaan we hier vrolijk mee verder. We zijn
helemaal in onze sas in het moeras!

We maken moddersoep (ja echt!), maken een mini-moeras en we worden lekker vies
tijdens een grondig experiment. Toch liever met beide benen op de grond? Dan is het
blotevoetenpad echt iets voor jou. Ontdek hoe de verschillende ondergronden
aanvoelen en word één met de natuur.

Ook willen we je als tip meegeven om alvast je stembanden te smeren voor een te-
gekke challenge: de 'finish the lyrics' challenge! Welke jungle-hits ken jij allemaal? Zing
de zinnen af zodra de muziek stopt. Roarrrr!

Groetjes van Anneke, Nina en Michelle

Maandag 3 augustus
Moddersoep
Moddersoep klinkt misschien een beetje vies, maar deze
moddersoep is om je vingers bij af te likken. We maken het
met bruine bonen, soepgroenten en aardappels.
Mmmmmmm!
Finish the lyrics challenge - Jungle stijl
In deze challenge pakken we de microfoon er bij en letten
we goed op..! Stopt de muziek? Zing dan de zin verder.
Degene die het meeste goed heeft gezongen, wint de
challenge!
Luie luiaards
Ken jij de luiaard? Zoals zijn naam al zegt is hij een beetje
lui, hij beweegt erg traag! Maak je eigen luiaard en neem
hem overal mee naar toe.
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Dinsdag 4 augustus
Foto scavenger hunt: natuur
Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht!
Hierdoor ontdekken we de natuur op een hele bijzondere én
leuke manier.
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? We gaan aan de
slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en takken om
zelf een waterbaan te maken.
Krokodillensoep
Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten
er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

Soundscape
Als je nu eens niet een tekening maakt van dat wat je ziet
maar van dat wat je hoort, dan krijg je een soundscape.
Probeer maar eens. Ga je mee?
Jungledieren kunst
Wauw, zou jij ook zulke gave jungle-kunst willen maken?
Het is eigenlijk best simpel, maar het ziet er mega cool uit!
Welk dier zou jij graag willen tekenen?

Woensdag 5 augustus
Modderig masker
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen
ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en je kunt
genieten!
Gekko's en andere hapjes
We maken reptielen! Dat klinkt gek.. Maar het is echt waar!
We maken reptielen van fruit en/of groenten. Dat is nog
eens een originele snack!
Tijgerhandelspel
Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte
markt, maar kijk uit voor de politie!
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Donderdag 6 augustus
Buikschuiven
Whieeeehhh!! Lekker schuiven door het moeras, soppen en nat worden. Schuif je mee? Neem
je zwemkleren mee!

Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze
echt opeten. Leuk en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke traktatietip!

Slangen varia
We gaan aan de slag met het maken van sissende slangen! Wie maakt de langste, mooiste
of gevaarlijkste slang? Leef je helemaal uit en kies de slang die jij graag zou willen maken!

Jungle Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen
voorbij tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Terrarium in mini versie
We maken in het mini een leefomgeving voor dieren die in en op de aarde leven. Denk aan
insecten, slakken enzovoort.

Vrijdag 7 augustus
Grondig experiment
We gaan lekker naar buiten en ontdekken wat er allemaal in de grond zit! Hier doen we
proefjes mee: wat gebeurt er bijvoorbeeld als we er water bij doen?

Krokodillenbal
De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden. Gewapend met een bal
beginnen we met het uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?

Blotevoetenpad
Bij een blotevoetenpad loop je over allerlei verschillende ondergronden, zodat je met je blote
voeten kunt ervaren hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Doe je mee?

Bzzz...een muskiet!
Weet jij wat een muskiet is? Het is een soort steekmug die voornamelijk in warme gebieden
leeft. Samen knutselen we dit insect van verschillende materialen.
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