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Zomerfees�
Maandag 23 augustus 2021

Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de
tegenstander? Je moet scoren met een natte spons. Lukt je
dat?
Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren
maar ook kan knutselen? Maak je eigen kleurrijke zeepaard!

Schelpendans
Lukt het jou om snel een schelpje op te pakken? Een
gezellig dansspel!

Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die
activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen
picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten
lekker opgegeten.

Dinsdag 24 augustus 2021
Tsunami simulator
Na een aardbeving in de zee kan een tsunami ontstaan.
Vertaald uit het Japans betekent dat havengolf. Het is een
enorme golf water die de kust bereikt. Wil je zien hoe dat
zit?
Drama en toneel spelletjesmix
Welk spelletje lijkt jou leuk om te spelen? We hebben een
enorme variatie aan drama- en toneelspelletjes. We kiezen
samen de leukste spelletjes uit en spelen gezellig met
elkaar.
High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de
middag. Wij geven de lekkerste én leukste tips om jouw
high-tea tot een groot succes te maken!
IJs waterverf!
Wat gebeurt er als we verven op een ijsblok? Een
verfrissende activiteit waarbij we voor onze ogen de kleuren
zien veranderen. Een mooie ontdekking!
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Woensdag 25 augustus 2021
BSO Knotwilg

Donderdag 26 augustus 2021
Zomer Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty
jungle... Alle junglehits komen voorbij tijdens deze karaoke
party! Zing mee uit volle borst!
Zomerse Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en
in ieder geval creatiefste outfits. Heb je spullen die wij
hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!
Plastic doppen ketting
We upcyclen plastic doppen tot een prachtige ketting. Heb
je thuis nog plastic doppen? Neem ze mee, want we kunnen
ze goed gebruiken!

Vrijdag 27 augustus 2021
BSO knotwilg

 

23 augustus
t/m

27 augustus


