
BSO de Spettertuin

Later al� i� groo� be� wee� 5: 20 jaar later
Hallo allemaal,

Misschien heb jij allang al bedacht wat je later wilt worden, maar je weet natuurlijk
niet hoe je er later uit gaat zien of wat je echt gaat doen voor beroep! Misschien ga jij
wel heel veel op je vader of je moeder lijken maar dat hoeft natuurlijk niet. En
misschien wil je eerst wel kapster worden maar wordt je na een paar jaar toch een
vlogger. Deze week mag je alvast een kijkje nemen in de toekomst. We spelen een
toekomstdromen spel, gaan op huizenjacht en maken een Mega Me! 

Groetjes van het BSO team 

Maandag
Super spaarpot
Een paar spaarcenten komen altijd goed van pas! Daarom
gaan we onze eigen spaarpot maken; in superheldenstijl!
We hebben daar wel glazen potjes met deksels voor nodig.
Help jij mee sparen?
Levend Tafelvoetbal
We gaan tafelvoetballen, maar dan in het groot! Jij bent de
speler en mag niet van je plek af komen. Welk team wint er?
Succes!
DIY Wie ben ik? - Beroepenspel
Wat wil je later worden? Brandweervrouw? Dokter?
Zakenman? Speel het met een eigen gemaakt 'Wie ben ik'.
Hiervoor gaan we eerst even zagen en lijmen, echt klussen
dus!

Dinsdag
Vandaag een uitje

Woensdag
Luxe logo loopspel
Rennen, teamwork, slim zijn en...... winnen??? Doe mee met
dit spel vol uitdaging en test jouw kennis over de
verschillende luxe merken en logo's.
Kittige katten koekjes
Dit wordt smullen: we eten heerlijke katten koekjes gemaakt
van Oreo!
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Grachtenpandjes maken
Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel
grachtenpanden! Dit zijn hoge huizen van vroegere tijden.
Wij gaan vandaag deze typische Hollandse huizen
namaken. Het komt er vast heel mooi uit te zien!
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Donderdag
Bij lekker weer met de oudste kinderen naar het zwembad

Maak je eigen vlog!
Vloggen is vet! We gaan zelf een Vlog maken. Bedenk alleen of met een groepje een leuk
onderwerp en filmen maar!

Dit is mijn huis quilt
Een quilt is een doorgestikte deken. We bootsen de steekjes van het quilten na met viltstift
en maken zo een lappendeken van onze eigen tekeningen.

Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval creatiefste outfits.
Heb je spullen die wij hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO. We gaan aan
de slag en zorgen dat we een spetterende modeshow kunnen presenteren!

Vrijdag
De bladerenkapper
We gaan vandaag op zoek naar zoveel mogelijk bladeren, want wie is de beste
bladerenkapper?!

Tropische cocktails maken
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een
lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere
mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!
Snorrenzoektocht met Sam Snor, de barbier
Als klein jongetje droomde Sam al van een snor. Nu heeft Sam er zijn beroep van gemaakt,
hij is barbier geworden. Een hele goede! Hij is alleen nog wel op zoek naar inspiratie en daar
kunnen wij hem bij helpen!
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