
BSO Villa Bombarie

Gaa� me� di� liaa�: welko� i� d� jungl�
Hallo allemaal,

De vakantie is nu écht begonnen en dat betekent dat wij de komende weken op
ontdekkingstocht gaan door de jungle. Oftewel: Gaan met die liaan! Waar denk jij aan
als je het woord 'jungle' hoort? Welke dieren leven er? En welke planten groeien er? We
toveren onze BSO om tot jungle, zodat we alle activiteiten in stijl kunnen gaan
uitvoeren. Wat gezellig dat de kinderen van Roald Dahl BSO en de Henri Dunant BSO
ook naar de jungle komen!

Ook stropen we onze mouwen op en maken we de allerlekkerste tussendoortjes,
zodat we er weer vol tegenaan kunnen gaan. Bananenbrood, mueslirepen of een
heerlijke ananas smoothie. Alles kan! Om even tot rust te kunnen komen doen we
jungle yoga en duiken we de natuur in. Kortom: Dit wordt een geweldige (groene)
week!

Groetjes van BSO team.

Amber, Lisa, Gerdien, Claire en Cindy

Maandag 20 juli
Tover jouw ruimte om tot jungle!
Zin in een tripje naar de jungle? Dan hoef je niet verder te
zoeken, want wij halen de jungle naar onze groep toe! Daar
heb je geen reisbureau meer voor nodig!
overleven in de jungle
Lukt het jou om door de jungle te rennen zonder geraakt te
worden door een kokosnoot?

Flessen voetbal
Blijft jouw fles het langste vol met water? Of schiet jij alle
flessen omver?

Dinsdag 21 juli
Pop-up aapje
Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met
een satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk aapje op
en neer.
Gaan met die liaan!
Slingeren jullie net als de apen door de gymzaal? En
bulderen jullie net zo hard als olifanten door de zaal?
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Mini Games
- jungle dieren - kokosnoten rollen - mango's scoren

Woensdag 22 juli
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!

Donderdag 23 juli
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische
ananas smoothie bevindt jij je alvast in tropische sferen!

Geblinddoekt natuurmemory
Hoe goed is jouw geheugen? We gaan naar buiten om
geblinddoekt memory te spelen, met spullen uit de natuur.
Cool!
Mega kokosnoot
hoe snel kan jij de mega kokosnoot weg slaan?

spons tikkertje
Lekker spelen met water. Als je wordt getikt met de spons,
wordt je een beetje nat..

Vrijdag 24 juli
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!
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