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Zomers� weke�
Maandag 2 augustus

Strandzoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een
scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de
hand van een zoekkaart gaan we op het strand jutten.
Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken
van deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast
maakt 'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.
Supergezonde stoplichtijsjes
Heerlijk met die hitte, een lekker ijsje! Deze superlekkere
stoplichtijsjes moeten een tijdje in de vriezer, maar zijn het
wachten waard!

Dinsdag 3 augustus
Heeft warmte ruimte nodig?
Als je een fles met een ballon erop in koud water stopt, wat
gebeurt er dan? En wat gebeurt er dan als je hem in warm
water doet? Verken het met dit proefje!
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te
zien hoe het in de lucht kan vliegen. We maken onze eigen
vlieger! Van plastic, of van papier.
Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere
verfrissing nodig, zoals deze heerlijke watermeloen
kokosmilkshake die we vandaag gaan maken!
Knipoogje
Tijdens dit spel probeert een dader zo veel mogelijk
medespelers weg te spelen door naar hen te knipogen.
Komt de speurneus er op tijd achter wie de dader is?

Woensdag 4 augustus
BSO Knotwilg

 

02 augustus
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06 augustus
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Donderdag 5 augustus
Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen
aan vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een
lekkere luie hangmat en een cocktail in je hand....Dit sfeertje
krijg je vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat
maken!
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!
Watermeloentaart zonder te bakken
Een supergezonde taart die je niet eens hoeft te bakken. Een
beetje bevriezen is wel extra mooi en smakelijk. Het klinkt
misschien gek, maar het resultaat is mooi én lekker!
Complimentenrap
"Jo, jo, jo jij bent mijn beste vriend! Het is daarom dat jij
deze coole rap verdient." Lukt het jou om zelf een rap te
maken, vol lieve complimenten? Aan de slag!

Vrijdag 6 augustus
BSO Knotwilg
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