
Week 2: Sahara survival
23 tot en met 27 juli

Hallo allemaal,

Zou jij een nachtje in de woestijn overleven? Het kan namelijk heel
erg koud worden! En dat niet alleen maar er zijn natuurlijk ook
allemaal woestijndieren die even langs kunnen komen bij je.
Gelukkig zijn er ook veel voordelen aan een nachtje survivallen,
bijvoorbeeld de enorm heldere sterrenhemel in de Sahara! En wat
dacht je van gezellig bij een kampvuurtje zitten? Ga mee op training
om de woestijn te kunnen overleven!

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 23 juli

Eetbare rotsen
In de woestijnen liggen natuurlijk ook rotsen. Durf
jij ze op te eten? We gaan pinda of rozijnenrotsjes
maken.

Billy the Kid
Theater spelletjes met als hoofdpersoon Billy the
Kid

Dinsdag 24 juli

 3D Limonadeglas
We maken een limonadeglas. Hiermee overleven
we de Sahara wel! 

Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van
je lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij
proberen het!

Woensdag 25 juli

 Zandschilderij met je voeten
Als je in de woestijn loopt zie je de afdruk van je
voeten in het zand. Vandaag nemen we ze mee, of
nouja... eigenlijk maken we ze op een schilderij! 

 Kampvuur snack
Om te overleven moeten we 's nachts een
kampvuur maken. Zo blijven we warm! Wij maken
vandaag ons eigen kampvuur, om lekker op te
smikkelen: heerlijk!

Donderdag 26 juli

 Groene cactus punch
We maken een punch met een kleur van de
cactussen: groen! Dat wordt genieten!

 Dinogeraamte
Deze dino's konden niet survivallen in de Sahara.
Kijk maar naar de geraamtes...

Vrijdag 27 juli

Zomerse Zonneklep
De zon kan soms in je ogen schijnen, daarom
maken wij deze te gekke zonneklep!

Muizen van aardbeien maken
In de woestijn leven ook muizen. Die lijken best wel
eng, onze variant is gelukkig heel leuk en lekker! 

 Berber mag ik overvaren?
Wist je dat een berber vaak een woestijnzigeuner
is? Als we over willen steken moeten we wachten
op zijn toestemming. Welke dieren laat hij door? 


