
BSO Villa Bombarie

Gaa� me� di� liaa�: re� he� regenwou�
Hallo allemaal,

Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de jungle. Jullie hebben wel kunnen
zien hoe mooi en bijzonder de jungle eigenlijk is.

Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel planten, dieren
en mensen erg afhankelijk van de jungles. De jungle zorgt voor regen, het filteren van
het zoete water en het houdt de bodem vast. Ook speelt de jungle een grote rol bij het
tegengaan van klimaatverandering. Door het kappen van de bomen verdwijnen de
jungles en ook verdwijnen er veel diersoorten. Dit zorgt ervoor dat alles op zijn kop
komt te staan! Tijd voor actie dus...! Doe je mee?! Red het regenwoud door meer over
deze mooie plek te leren!

Groetjes van het BSO team

Amber, Lisa, Gerdien, Claire en Cindy

Maandag 27 juli
Vandaag krijgen we bezoek van een aantal dieren.. Dieren
die je ook in de jungle tegen komt! Het beloofd een onwijs
spannende en leerzame dag te worden! Durf jij met één van
onze gasten op de foto?

jungle games
Tarzan mango's scoren II de slang

Ballen race
Lekker spelen met water!

Dinsdag 28 juli
In de ochtend komen de kinderen van BSO de Boerderij
langs. Zij zijn allemaal gek op sporten en doen graag met
ons mee.

Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit
snijden! Daarna drinken we ons zelfgemaakte sapje.
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Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen
bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken!
Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?
Hollandse jungle
We spelen verschillende oude Hollandse jungle spelletjes.

jungle games
Beker estafette Dieren memory Iemand is hem/ Niemand is
hem tikspel

Woensdag 29 juli
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!

Donderdag 30 juli
Woudreus
In de jungle heb je veel verschillende bomen. Deze bomen
zijn hartstikke belangrijk voor onze planeet. Maak een eigen
'woudreus' van fruit en eet het lekker op!
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen!
Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Knikkerteen

Vrijdag 31 juli
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!
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