
Week 1: Woestijndieren
16 tot en met 20 juli

Hallo allemaal,

Het is zomervakantie! Bij ons kan het dan best warm worden af en
toe, maar wat dacht je van de temperaturen in de woestijn? Die
kunnen heel hoog oplopen! Tijdens het programma 'Van cactus tot
cobra' verkennen we alles wat maar met de woestijn te maken heeft.
Het overleven in de woestijn, de nomaden die in de woestijn wonen
en zelfs piramides en sfinxen. Een programma vol avontuur  en
natuurlijk ontspanning bij de oase. Deze week beginnen we met de
dieren die in de woestijn voorkomen. Ken jij ze allemaal? 

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 16 juli

 Kameel van wasknijpers
Zet wasknijpers vast aan een stukje van een
eierdoos en je hebt het begin van een kameel! 

 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.

Dinsdag 17 juli

Klei cactus
Cactussen zijn best prikkelbaar... Maak je eigen
cactus zo mooi als je kunt en geef hem ook stekels
om mee te kunnen prikken. 

Appelmuisjes
In de woestijn leven springmuizen. Voor die van
ons hoef je niet hard weg te rennen, ze zijn
namelijk heerlijk!

 Kikkerrace
 Hoe ver kan jouw kikker springen? We doen een
wedstrijdje! 

Woensdag 18 juli

Drama en spel 4-7 jaar: Kameel met
dorst - luisterspel
De kameel heeft dorst! Maar wat hoort hij nu?
Water! Wie van de groep heeft geluid gemaakt? De
kameel mag het raden!

Sport en spel 4-7 jaar: Jump it!
Hoeveel spring spelletjes ken jij wel niet? Springen
als een kikker, muis of gewoon jezelf? Jump it! 

Donderdag 19 juli

Een bewegende slang knutselen
In de woenstijn leven gevaarlijke slangen. Wij gaan
vandaag zo'n slang knutselen!

Rijstwafel uil
Heb je wel eens een rijstwafel uil gezien? Nee?
Vandaag kun je er zelf een maken én opeten! 

Vrijdag 20 juli

 Levensgrote pool noodle cactus
Zo'n grote cactus heb je nog nooit gezien: ze zijn
enorm! En dat niet alleen, ze zijn ook prikkelbaar!
We maken ze van een zwembad noodle. 

Woestijndieren nadoen
Als karavaan trekken we door de woestijn...
Onderweg komen we allerlei dieren tegen, beeld ze
uit! 


