
Week 6: Zon, zout en zand
20 tot en met 24 augustus

Hallo allemaal,
Het is alweer de laatste week van de vakantie. En dat betekent ook
de laatste week van ons thema 'Van cactus tot cobra'. Om de
vakantie af te sluiten met een zomers gevoel staat deze laatste
week zon, zout en zand centraal! Natuurlijk gaan we ook lekker
schilderen met een waterpistool! Ook eten we de zon op, die smaakt
deze week erg naar pannenkoek: genieten dus! 
Een zonnige groet van het team van de BSO

Maandag 20 augustus

Zoutdeeg ketting
We gaan een zomerse ketting maken van
zoutdeeg. Versier deze volgens je eigen fantasie!

Zon pannenkoeken
Word jij vrolijk van de zon? Deze zon wordt vrolijk
van jou! Of door jou in ieder geval, want je maakt
hem zelf! Smikkel hem daarna lekker op! 

Dinsdag 21 augustus

Woestijn punch
Deze woestijn fruitpunch is heerlijk rijk van smaak
en exotisch, terwijl de ingrediënten eenvoudig zijn.
Een lekker feestelijk drankje voor een zomerse
dag.

Waterpistool verven
Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf!
We maken op een hele stoere manier een
kunstzinnig schilderij! Tip: neem je eigen super
soaker mee!

Zwetende bladeren?
Bah! Klinkt dat niet een beetje vies? Uit een plant
komt schoon water, maar of we het kunnen
drinken? Laten we er een experiment mee doen!

Woensdag 22 augustus

 Zonnige fotohouder maken
Deze fotohouder straalt als de zon. Nu word je nog
vrolijker van het kijken naar je foto's!

Pink power: zomerse smoothie van
watermeloen en kokosmelk
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit
moet je proeven!

Donderdag 23 augustus

Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier
dat het toch net lijkt alsof je de allerhipste slippers
aan hebt? Dat kan wanneer we je voeten
schminken alsof je echte flipflops aan hebt. Jij
bepaalt het design!

 Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere
koekjes maken. Bovendien is dit recept ook
geschikt voor het maken van een lekkere bodem
voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed
idee?

Vrijdag 24 augustus

Zandkunst in een flesje
Wie woestijn zegt, zegt zand. Natuurlijk kun je
gekleurd zand gewoon kopen, maar het kost echt
niet veel moeite om het zelf te maken! 

 Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar
ook erg lekker én gezond!


