
BSO Villa Bombarie

Gaa� me� di� liaa�: to�� toekan� & cool�
krok�'�
Hallo allemaal,

Zoals jullie ondertussen wel zullen weten is het een grote gezellige beestenboel in de
jungle! Er leven heel veel verschillende soorten dieren, elk met hun eigen
eigenschappen. Het zijn dieren die je hier in Nederland niet 'in het wild' zult
tegenkomen. Maar hier komt deze week verandering in!

We halen de dieren uit de jungle naar onze BSO door middel van gave spellen en leuke
knutselactiviteiten. Ook gieren we met dieren en feesten we als beesten in
dierenthema. En heb jij wel eens opgelet welke vogels er bij jou in de buurt leven? Het
wordt dus weer beestachtig gezellig deze week! Wij zijn er helemaal klaar voor. Gaan
met die liaan!

Groetjes van het BSO team Amber, Lisa, Gerdien, Claire en Cindy

Maandag 3 augustus
Toekan cocktail
We mixen verschillende ingrediënten met elkaar en krijgen
dan een heerlijke sapje, sprekend een toekan!

Toffe toekans
Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en
hun zwarte veren. Omdat ervoor te zorgen dat we nog wat
vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken knutselen
wij ze zelf!
Verstoppertje in de donkere jungle
Ben jij niet bang in het donker en kan je je erg klein maken
zodat niemand je vindt? Dan is dit echt een een spel voor
jou.
Touwtje springen met water

Dinsdag 4 augustus
Deze ochtend krijgen we muziekles. Er komt iemand jullie leren trommelen
op een Djembé. Volgen jullie de geluiden? Aan het einde van de les hebben
jullie samen een beat gemaakt.
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Trefbal
Welk team gooit de meeste kinderen af?

jungle games
Voetbal en mango's scoren

Woensdag 5 augustus
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!

Donderdag 6 augustus
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren
die we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als
lekkere snack!

Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen
(rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen). Die kleur je vervolgens in:
heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

Expeditie Jungle Eiland
In twee teams strijden jullie om de hoogste zandtoren. Na
elke opdracht kun je een bonus winnen om de zandtoren
nóg hoger te maken.. Spannend!
Ballonnen trap

Vrijdag 7 augustus
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!
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