
BSO de Spettertuin

Later al� i� groo� be� wee� 2: Werke� me�
diere�
Hallo allemaal,

Hebben jullie thuis huisdieren? Of ga je graag naar een dierentuin toe? Deze week
kijken we naar allerlei beroepen die te maken hebben met dieren. Zo maken we onze
eigen miniatuur dierentuin, en maken we een lekkere giraf van worst en kaas. Ga je
liever een hindernis doen, dan is Monkey Manners echt wat voor jou. Kom dan deze
week naar de BSO!

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

Maandag
Boerenbuffet
Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Van
deze grappige dierenboterhammen krijg je vanzelf trek. Laat
je fantasie de vrije loop en bedenk er zelf nog veel meer.
Aan tafel!
Miniatuur dierentuin
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder
nog kan vinden in de tuin, maken we een miniatuur
dierentuin. Laat je fantasie de vrije loop en bouw er
bijvoorbeeld ook nog winkeltjes en een kassagebouw bij!
Raad het beroep
We doen een spel waarbij we proberen het beroep te raden
door hele goede vragen te stellen. Denk goed na... Raad jij
het?

Dinsdag
Animalsquishy
Squishy's: Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf te
maken. Kies het dier wat je het allerleukste vindt en maak je
eigen animalsquishy!
Giraf van worst en kaas
Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt
gezien. Wat een lange nek hebben ze he? Zo kunnen ze
blaadjes eten uit hele hoge bomen. We proberen zo'n
giraffennek na te maken. Proeven?
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Vette veren
We doen een kort, maar heel grappig proefje: giet water over
je tekening en kijk wat er gebeurt!

Woensdag
Monkey Manners
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat
je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te
doen. Leef je lekker uit!
Dolfijn van banaan
Dolfijnen zwemmen in de zee, maar wij laten ze zwemmen
in druiven! We maken een gezonde snack, die erg leuk is om
als traktatie te geven.

Donderdag
Gelukshanger hoefijzer van zoutdeeg
Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier… In het Wilde
Westen kan iedereen wel wat extra geluk gebruiken! Deze
hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig versierd
met (indianen)veren, kralen en knopen!
Fruit slangen
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!

Werken met dieren - geluiden herkennen
Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de dieren
kunt herkennen op hun geluid. Lukt jou dat?

Vrijdag
Zaklooprace
Een spannende race tegen elkaar: welke loper is als eerst
aan de overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is
het dus niet!
Kittige kattenkoekjes
Dit wordt smullen: we eten heerlijke katten koekjes gemaakt
van Oreo!

PAW Patrol kleurplaten
Vandaag mag je zelf even bepalen hoe Marshall, Everest of
Zuma eruit zien. Maak je eigen kunstwerk!
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