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Later al� i� groo� be� wee� 4: Banenmark�
- va� badpa� to� unifor�
Hallo jongens en meisjes,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen weken hebben we verschillende
beroepen bekeken zoals de hulpdiensten en het werken met dieren. Deze week mag je
je eigen wannabe poppetjes maken, spelen we 'wie ben ik' en ook doen we een leuk
postbode spel. Er komen echt heel veel beroepen voorbij, misschien jouw
droomberoep wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

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

Maandag
Soccergames
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje
flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het
einde?
Maak je eigen gereedschapsriem
Echte bouwvakkers dragen een riem met al hun
gereedschap. Dit is natuurlijk erg handig omdat ze zo veel
mee kunnen nemen. Ook wij gaan onze eigen
gereedschapsriem dragen, zo kunnen wij iedereen altijd een
handje helpen!
Bob's speurende speurtocht
Bob de Bouwer zoekt zijn vriendjes. Help jij mee zoeken?
Bob wijst jou de weg tijdens deze toffe speurtocht op zoek
naar Dizzie, Hector, Lifty, Muck, Rollie, Scoop & Skip!

Dinsdag
Toekomst toneelspel
Je krijgt een locatie, begin- en eindzin. Kun je daar een
toneelspel bij bedenken? Dat wordt lachen!

Beroepenpuzzel
Een brandweerman of toch een kok? Een politieagent of een
zuster? We puzzelen de gekste combinaties aan elkaar!
Welke combinatie maak jij?
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De fruittrein
Je hebt vast wel eens een trein gezien. Maar ook een trein
die je op kunt eten? Deze gaan wij zelf maken..!

Woensdag
Wie ben ik - beroepeneditie
Je hebt ineens een beroep zonder dat je weet wat je
eigenlijk bent... Probeer het te raden door vragen te stellen
aan de anderen: wat ben jij?
Keukenschort van kranten
Aan de slag in de keuken en niet op te hoeven letten of je op
je kleding knoeit? Draag dan een zelfgemaakt schort. We
maken er eentje van kranten!
Geheimschrift ontcijferen
We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je
namelijk dat je met melk heel veel geheimen kan bewaren?

Donderdag
Molentjes om van te smullen
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet
helemaal duidelijk. Volgens de ene bron zou de eerste
windmolen in China gebouwd zijn, volgens de andere in
Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare molentjes. Dat
wordt smullen!
Postbode-Spel
Bezorg de post goed want anders... Smokkel zoveel
mogelijk post naar de overkant en word een echte
postbode!
Wannabe poppetjes
Kennen jullie de term 'aankleedpoppetjes'? Een leuke
knutselactiviteit waarbij we op een speelse manier leren hoe
je je aankleed. Deze keer gaan we aan de slag met
verschillende beroepen!

Vrijdag
Later als ik groot ben....
Weet jij al wat je later wilt worden? Politieagent misschien
of kok of piloot of bakker of.... Mogelijkheden genoeg.
Tijdens deze speurtocht kom je heel veel te weten over
verschillende soorten beroepen. Misschien doe je wel
nieuwe ideeën op voor je eigen beroep later! Speur je mee?
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Vliegtuigje van wasknijpers
Altijd al piloot willen zijn? Met wasknijpers, lollystokjes en
verf maken we ons eigen vliegtuig!

Restaurant spel
Wil jij de ober zijn of liever de kok? Bedien anderen met eten of smul van de hapjes die
worden gemaakt: wat is jouw rol?
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