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Happ� i� �'� hangma� wee� 3: Flor� e�
faun�
Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren. 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,

Het team van de BSO Nicole, Samantha, Sharon, Jessica en Nicole

Maandag
Lunch
Broodje gezond

Natuurlijke weefkunst
Orka's
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te showen?
Echt erg leuk om te doen! We gaan op zoek naar geschikte takken en
mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een beetje wol nodig en dan
kunnen we aan de slag.
Transformatie vlinders
Snorkels
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet een vlinder
komen met prachtige kleuren!
Bananenchips
Orka's
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor nodig. We
maken de chips in de oven en dat duurt echt wel een paar uurtjes. Maar
dan: smullen van je zelfgemaakte gezonde bananenchips.
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Jungledieren soortgenoten gezocht
Snorkels
Geblinddoekt je soortgenoot zien te vinden. Klinkt makkelijk, maar is het
dat ook? Doe mee en kijk of het lukt!

Dinsdag
Lunch
Wraps

Bloemenmandala
Orka's
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste kunstwerken. Pak
een mandje en een schaar, en hup naar buiten!
Wie is bang voor wie?
Snorkels
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!
Symmetrische natuurcollage
Orka's
Symmetrie is iets wat we veel in de natuur zien. Kijk maar naar een
spinnenweb of vlinder! We gaan een symmetrisch schilderij maken en zo
maken we kennis met symmetrie!
Speuren naar sporen
Snorkels
We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je
overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de natuur in en
gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Woensdag
Lunch
Broodje knakworst

Schelpenkrab
Orka's
Een echte krab heeft scharen die heel scherp kunnen zijn. Het exemplaar
dat we maken heeft eigenlijk hele zachte lieve pootjes. Leuk om te maken!
Gesprek met een gekke bek
Snorkels
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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Wat doet de pissebed?
Orka's / Snorkels
Pissebedden zijn enorm interessante diertjes! We gaan ontdekken wat ze lekker eten vinden en of ze van
nacht of dag houden. We kunnen ontzettend veel over ze leren!
Een krokodil van komkommer
Orka's / Snorkels
De rollen zijn omgedraaid! Voor deze krokodil hoef je niet bang te zijn, we gaan hem lekker opeten.

Donderdag
Lunch
Dubbel beleg op je boterham

Schildpadden
Orka's
Wat de schildpad bijzonder maakt en geen enkel ander reptiel heeft is het rugschild. Het schild van een
schildpad is heel hard. Wij maken een schildpad die heel wat minder hard is. Eentje van papier. Er zijn
diverse ontwerpen mogelijk. Waarvoor kies jij?
Dierengotcha
Snorkels
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog wel moet vinden...
Palmboom van fruit
Orka's
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor dit tropische
hapje.
Palmboom knutselen
Snorkels
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!

Vrijdag
Lunch
Pizza

Bloemen sparen en bewaren
Orka's
We gaan een herbarium maken! Dat is een boek waarin je planten bewaart, die je zelf hebt gevonden. Zo
weten we precies welke bloemen en planten bij ons in de buurt groeien.
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Flamingo's
Snorkels
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?
Regenboogselderij
Orka's
We gaan een test doen! We verklappen het maar meteen; lang niet altijd lukt dit goed. Dit is afhankelijk van
de kleurstof en van de plant die we gebruiken. Maar als het lukt dan heb je echt een cool resultaat!
Vlinderjacht
Snorkels
Doe mee met dit gezellige en spannende zoek- en vindspel! Welke vlinder wordt er getrokken uit de grote
mand?
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