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Tour d� talen�: Wee� 3 Boeke�, Blogge�
e� Vlogge�
Hallo allemaal,

Iedereen is dol op goede verhalen. Verhalen uit boeken, films, strips, blogs en
tegenwoordig veel online verhalen via You Tube filmpjes van bijvoorbeeld Enzo Knol.

We gaan deze week jouw kennis testen over boeken, bekende boekenhelden en
auteurs, vloggers enzovoort. Heb je wel eens zelf een blog geschreven of een vlog
gemaakt? Ontdek je eigen schrijftalent met de leuke activiteiten die we deze week voor
jullie hebben voorbereid.

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 3 augustus
ABC zoekspel
Ken jij het alfabet op je duimpje en heb jij als eerste alle
voorwerpen gevonden?

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!
Letters met rietjes
We gebruiken rietjes als kralen en buigen met draad letters
in elkaar. Maak jij je naam of het ABC?
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Dinsdag 4 augustus
Rupsje(s) Nooitgenoeg
Wie kent het verhaaltje van Rupsje Nooitgenoeg niet?
Voordat dit beestje een prachtige vlinder kon worden moest
hij eerst flink eten. Wij maken zelf dat mooie rupsje!
Beestachtige boekenleggers
Lezen is leuk! En het wordt nog leuker met deze
beestachtige boekenleggers! Heb je eenmaal de basis onder
de knie, dan kun je eindeloos variëren! Een monster, een
kuiken, een konijn, een minion of misschien wel iets heel
anders ? Leef je uit!
Pink power smoothie
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je
proeven!

Woensdag 5 augustus
Boekjesegel
Heb je thuis nog een oud boekje dat je mag hergebruiken
om er een leuke egel van te maken? Neem maar mee!

Boekenfeitjes
We zoeken in deze speurtocht de titel van een boek. De titel
van het boek heeft ook iets te maken met de beloning die
het team dat de juiste oplossing weet te vinden, zal krijgen.
Behoorlijk spannend toch? Want wat zou dat zijn? Een
miljoen euro? Een inloopkast gevuld met hippe kleding? Een
handtekening van een beroemde voetballer? Je eigen
dressuurpaard? We overdrijven natuurlijk een beetje want
deze speurtocht doen we voor de fun. Doe mee!
Uilenkoekjes
Hedwig is de uil van Harry Potter in de 7-delige boekenserie
van J.K. Rowling. Hedwig is een vrouwtjesuil. Gewoon even
heel goed opletten hoe je je koekje vormgeeft en voordat je
het weet heb je koekdeeg omgetoverd tot fantastische
uiltjes. Leuk om te zien en nog lekker ook!
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Donderdag 6 augustus
Homemade paardenbloemthee
Een lekker kopje thee terwijl je een spannend boek leest! Het is echt waar: van
paardebloemen kun je heerlijke thee maken. En het is ook nog eens gezond!

GIGA voetbaltoernooi
Vandaag organiseert GIGA een voetbaltoernooi op het veld van 11.00 - 12.00

Vrijdag 7 augustus
Magazine patchwork
Heb je thuis nog mooie glossy tijdschriften die bij het oud papier gaan? Neem ze mee! We
gaan pagina's van tijdschriften oprollen en dan een mooi kunstwerk samenstellen!

Krantenmeppertje
Noem jij snel genoeg een naam? We zijn benieuwd!

Eetbare koala's
De waanzinnige boomhut is een boekenserie van Andy Griffiths (schrijver) en Terry Denton
(illustrator) uit Australië. Daarom krijgt onze lunch vandaag een Australisch tintje: tijd voor
een koala!
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