
Frank en Vrij Prins Floris

Zomers� weke�
Hallo vakantiegangers!

Zin in de vakantie?! Kom dan naar de BSO! Allemaal leuke activiteiten die met de
zomer te maken hebben. We hebben lekkere smoothies, leuke (water) spelletjes, we
maken kleurige kwallen, maken zomerse ijscakejes en nog veel meer toffe activiteiten!
Dus voor een echt vakantiegevoel kom je naar de BSO. Iedere week is er een uitdagend
programma met allerlei zomerse activiteiten!

Let op: Vergeet niet als het heel mooi weer is om je zwemspullen mee te nemen!

Zomerse groeten van het BSO Team!

Sandra en Bianca

Maandag 19 juli
Bingo zomer
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken
hebben met de zomer. Spannend hoor! Wie heeft er als
eerste zijn kaart vol?
Kleurige kwallen
Brr, een kwal! Deze glibberige beestjes komen we liever niet
tegen op het strand! Gelukkig maken wij vandaag hele
vrolijke kwalletjes. Met verf, papieren zakken en een paar
wiebeloogjes, knutselen we een hele kwallenfamilie.
Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze
combinatie een verrassend lekker ijscakeje!

Dinsdag 20 juli
Pink power smoothie
Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je
proeven!

Speelgoed vissen
We proberen met een lepel speelgoed uit het water te
'vissen'. Goed voor de fijne motoriek!

Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en verschillende
natuurlijke materialen maken wij een mooie drijvende
zomerkaars.
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23 juli
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Welk zeedier ben ik?
Als karavaan trekken we door de woestijn... Onderweg
komen we allerlei dieren tegen.. Beeld ze uit, zonder geluid
te maken!

Woensdag 21 juli
BSO Knotwilg

Donderdag 22 juli
Ponche de Frutas
Deze Mexicaanse fruitpunch is heerlijk rijk van smaak en
exotisch, terwijl de ingrediënten eenvoudig zijn. Een lekker
feestelijk drankje voor een zomerse dag.
Zomerse ananassen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk
beginnen. Kies je variant en ga aan de slag!

Windspinners
Zon, wind en heel veel kleur! Dat zijn de ingrediënten voor
deze super vrolijke windspinners! Heel erg leuk om te
maken en succes verzekerd. Deze activiteit leert de kinderen
samenwerken en levert ook nog eens hele mooie
versieringen voor de buitenruimte op.
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de
zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en
doe mee!

Vrijdag 23 juli
BSO knotwilg
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