
Week 4: Ontspanning in de oase
06 tot en met 10 augustus

Hallo allemaal,

In de woestijn zijn af en toe een aantal oases te vinden. Hierin staat
dan water en een paar bomen zodat je even lekker bij kunt komen.
Omdat wij vakantie hebben gaan wij dat ook doen! We  maken leuke
hangplekjes om in te relaxen. Natuurlijk maken we ook palmbomen
voor bij de oase én eten we ze op! Kortom: heerlijk ontspannen deze
week! 

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 6 augustus

Palmboom knutselen
Een palmboom hoort natuurlijk bij een oase. Daar
kun je lekker je verkoeling onder zoeken en
bijkomen in de schaduw. 

Cactus cupcake
Deze cupcake lijkt misschien heel prikkelbaar maar
is stiekem toch echt om van te smullen! 

Dinsdag 7 augustus

 Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan
en mandarijn hebben we nodig voor deze oase
snack.

Bloementaart maken
Deze taart kun je beter niet opeten want hij is
gemaakt van bloemen! We verzamelen allerlei
moois en zetten het in oase! 

Woensdag 8 augustus

 IJshoorntjes met fruit
Deze gevulde hoorntjes zien er niet alleen heel
leuk uit, ze zijn ook nog eens lekker gezond gevuld
met fruit! 

Heeft warmte ruimte nodig?
Als je een fles met een ballon erop in koud water
stopt, wat gebeurt er dan? We kijken hoeveel
ruimte warmte eigenlijk nodig heeft.

Donderdag 9 augustus

Fruitpizza
Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde
combinatie maar dat is het niet. 

De slak en de haas - een tempo verhaal
Een slak en een haas hebben natuurlijk een
verschillend tempo. De ene is veel langzamer dan
de ander. Dat is ook te horen in het verhaal. Wie
kan meedoen met het aangeven van het tempo? 

Vrijdag 10 augustus

Frozen yoghurt hapjes
We maken heerlijke frozen-yoghurt hapjes, ze zijn
heerlijk verfrissend in de oase.

 Heerlijke hangplekjes maken
Oproepje aan alle papa's en mama's: hebben jullie
nog oude kleden en  doeken over? Wij willen ze
overal heen slepen en lekkere hangplekken
bouwen en er in spelen. Een soort hutje dus! Lever
het maar bij ons in en als het niet erg is dat het
een beetje vies wordt dan kunnen wij er lekker mee
spelen!


