
BSO Villa Bombarie

Gaa� me� di� liaa�: surviva� skill�
Hallo allemaal,

In de jungle zijn survival skills mega belangrijk! Er is geen elektriciteit, drinkwater en
ook geen Wi-Fi. Googelen? Dan kan helaas niet! Je bent volledig op jezelf
aangewezen. Door je kennis te gebruiken kun je de jungle tot een hele fijne en veilige
plek maken, voor jezelf én voor elkaar. Weten jullie bijvoorbeeld hoe je een kampvuur
maakt? Kom ook naar de BSO en word een echte survival expert!

Groetjes van het BSO team

Amber, Lisa, Gerdien, Claire en Cindy

Maandag 17 augustus
Kampvuur maken
Met elkaar gaan we vandaag lekker de natuur in! we gaan
op zoek naar hout voor ons echte kampvuur! Hout
sprokkelen voor in de vuurkorf. Samen lekker aan het
kampvuur zitten om onze marshmallows te roosteren!
Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een
lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen kampvuur, om
lekker op te smikkelen: heerlijk!
jungle games
Hagedis tikkertje en het lijnenspel

Natte spelletjes
Flessenvoetbal en sponstikkertje

Dinsdag 18 augustus
Groentechips
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van
allerlei soorten groente. Lekker, mooi van kleur en te
gebruiken als bijgerecht of tussendoortje.
Jungle in de nacht
Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt
vreemd, maar het kan! Laat je creativiteit de vrije loop en
speur met je 'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei
wilde dieren...
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jungle games
Kingen en Bowlen

jungle games
Handhockey en chinese muur

Woensdag 19 augustus
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!

Donderdag 20 augustus
Schminken
Je kunt je laten schminken als een echt dier uit de jungle.
Weet jij al welk dier je graag wilt worden? Misschien wordt
je wel een tijger, of een slang, of een spin!
Verstoppertje in de donkere jungle
Kun jij alle verstopte dieren vinden?

Jungle games
Wie is de mol tikspel Steen, Papier en Schaar tikkertje
azqSD

Vrijdag 21 augustus
Vandaag is de Sport BSO gesloten. Als je vandaag naar BSO
de Wilgen gaat wensen we je veel plezier!
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