
Frank en Vrij Prins Floris

Zomers� weke�
Maandag 26 juli

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die
vruchten gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit
mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-
time klaar.
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers
knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken. Wat voor kleur
slippers kies jij?
Maak een zonnewijzer
Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen
hoe laat het is als we buiten aan het spelen zijn? We gaan
onze eigen zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd
bijhouden!

Dinsdag 27 juli
Met je blote voetjes
Het is zomer! En dat betekent schoenen uit en lekker op je
blote voetjes rondstappen! Hoe voelt gras onder onze
voeten? Kriebelt het? En hoe zit dat met zeil of stenen? Is
het warm of koud, hard of zacht? We gaan het allemaal
ontdekken!
Waterpistool lasergame
We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met
waterpistolen. Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en
zelf droog te blijven? Een spetterende laser-game!
Kampeer knip- en kleurplaat
Dit is geen normale kleurplaat maar een knip-kleurplaat.
We knippen en kleuren en maken zo onze eigen camping.

Komkommerhapjes
Komkommer is een hele veelzijdige groente, we maken er
lekkere komkommerhapjes. Welke vind jij het lekkerst?

Woensdag 28 juli
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Donderdag 29 juli
Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en fruitig! Verkoelend
voor in de warmere dagen, maar vooral erg lekker!

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische
spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je hangmat het
strand op om de spelletjes te spelen.
Schelpendoosjes
Heb je thuis nog een doosje dat jij denkt te kunnen
gebruiken? Neem het mee. Denk aan een houten
camembert doosje, een tissuedoos of iets anders. We
maken er een zomers schelpendoosje van.

Vrijdag 30 juli
BSO Knotwilg
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