
BSO de Spettertuin

Later al� i� groo� be� wee� 1: D�
hulpdienste�
Hallo jongens en meisjes

Dit is de eerste week van de zomervakantie! Het thema op de BSO deze vakantie is
'Later als ik groot ben'. Elke week hebben we weer een ander onderdeel en we
beginnen met de hulpdiensten!

Speel blusklussen, kijk wie de kluis heeft gekraakt of ontcijfer morse code. Natuurlijk
kun je ook smullen van een politiedonut. Ben jij voor een dag arts, brandweerman of
toch liever politieagente?

Groetjes van het BSO team: Els, Tamara, Jamie en Yvonne

Maandag
Blussen met blazen
In een diepvrieszakje spelen we op heel klein formaat een
blusactie van de brandweer na. Doe je mee?

Hulpdienst-tikspellen
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen in het
hulpdiensten thema. EHBO, sirene en zelfs ziekenhuis
tikkertje! Welk spel wil jij spelen?
Alarmfase 1!
Het is alarmfase 1! Alle brandweerlieden rukken uit en
moeten de alarmbel zien te raken. Welk team heeft als
eerste alarm geslagen?

Dinsdag
De natuurapotheek
We spelen dat we dokters zijn en zorgen er voor dat de
patiënten weer beter worden! We maken onze eigen
drankjes van natuurlijk materiaal en laten onze fantasie de
vrije loop.
Doktersdrankje
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen
"vitaminebom": lekker én gezond!
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Hulpdiensten bingo
Welke sirene hoor jij? De ambulance, de politie of toch de
brandweer? Vink je vakje af en roep als eerste BINGO!

Woensdag
Brandweerauto van een eierdoos
Voordat je deze hele brandweerauto in elkaar hebt zitten
ben je wel even verder. Het is een behoorlijk project om 'm te
maken maar als hij af is mag je trots op jezelf zijn. We
kunnen voor dit project nog wel een eierdoos gebruiken en
wat wc-rolletjes!
Rij je rot! Rijbewijsrace
Om je rijbewijs te kunnen halen, moet je helaas nog even
geduld hebben. Maar we kunnen er wel alvast een beetje
voor gaan oefenen. In dit spannende spel veranderen we
het ganzenbordspel in een levend autorijdspel. Welk team
heeft geluk en het meeste kennis van autorijden en bereikt
als eerste de finish en ontvangt het felbegeerde rijbewijs?
Brandweerauto van cake
Tatuuuu! Deze brandweerauto's zijn er niet om te blussen
maar om van te smullen. We maken een traktatie voor
onszelf en vormen verschillende soorten voedsel om tot
brandweerauto! Kies jouw variant en smullen maar..!

Donderdag
Politiepet en boetes
Halt! Politie! Ja ja , jij hebt het hier voor het zeggen want nu
kun je boetes uitschrijven na het maken van deze pet en
bijbehorende boetes.
Politiehondjes
We maken van brooddeeg een hondje. Dat hondje heeft een
heerlijk worstje gevangen. Zo maken we een extra smakelijk
hapje!
Wie heeft de kluis gekraakt?
Help, de kluis is gekraakt! Door middel van een leuk
dramaspel komen we er achter wie de dader was, waar de
misdaad werd gepleegd en waarmee.

Vrijdag
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Gezonde politiedonuts
Donuts kennen we allemaal.. Maar heb je wel eens gezonde
donuts gezien? Deze gaan we zelf maken!

Morsecode, geheimtaal doorgeven
Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd via
elektriciteitsdraden. Dit werd morsecode genoemd: signalen van lange en korte piepjes. Kun
jij berichten versturen in morsecode?
Politie trainingskamp
Vandaag spelen we een te gek waterspel! Het lijkt op lasergamen, maar hierbij gebruiken we
waterpistolen! Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en zelf droog te blijven?
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