
BSO Villa Bombarie

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 luie luiaards, eten gekko's en andere dieren hapjes, karaoke met allemaal
jungle hits. Welke jungle-hits ken jij allemaal? Roarrrr! Het wordt weer een gezellige
week met elkaar. Hebben jullie er zin in ? Wij wel!!

Groetjes van het BSO team

Amber, Lisa, Gerdien, Claire en Cindy

Maandag 10 augustus
Ballonnen volleybal
In het zand spelen we een potje beachvolleybal. Alleen dan
met een ballon! Zorgen jullie ervoor dat de ballon niet het
zand raakt?
jungle games
Stopdans Dierentuin tikkertje

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!

Dinsdag 11 augustus
Vandaag komen de kinderen van BSO de Kameleon langs! Zij
zijn nog nooit eerder bij ons geweest dus we hopen dat ze
een onvergetelijke dag hebben!

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?
Buikschuiven
Maak je borst maar nat, want dan ga je steeds sneller
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De dierentuin in het donker
Kun jij alle dieren vinden in het donker?

Woensdag 12 augustus
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!

Donderdag 13 augustus
De kinderen van BSO de Boerderij sporten deze ochtend
weer met ons 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 games
Levend tafeltennis Levend memory Levend kwartet
Kaartspelletjes komen nu ineens tot leven...

Handhockey
Hockey maar dan zonder stokkie.. en je speelt op handen
én voeten!

Vrijdag 14 augustus
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!
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