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Gaa� me� di� liaa�: welko� i� d� jungl�
Hallo allemaal,

De vakantie is nu écht begonnen en dat betekent dat wij de komende weken op
ontdekkingstocht gaan door de jungle. Oftewel: Gaan met die liaan! Waar denk jij aan
als je het woord 'jungle' hoort? Welke dieren leven er? En welke planten groeien er?

We toveren onze BSO om tot jungle, zodat we alle activiteiten in stijl kunnen gaan
uitvoeren.

Groetjes,

de meiden van de Bso

Maandag 20 juli
Tover jouw ruimte om tot jungle!
Zin in een tripje naar de jungle? Dan hoef je niet verder te
zoeken, want wij halen de jungle naar onze groep toe! Daar
heb je geen reisbureau meer voor nodig!
Jungle muziekbingo
Jungle muziekbingo is bingo, maar dan in een ander jasje.
In plaats van getallen die voorbij komen worden liedjes
afgespeeld. Weet jij de artiest en de titel van het nummer
dat voorbij komt?
Kokosmakronen
Vind jij kokosmakronen ook zo lekker?! We gaan kijken of
we zelf deze heerlijke koekjes kunnen bakken.

Dinsdag 21 juli
Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba!
Zumba is een dansstijl wat als fitnessprogramma wordt
gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!
Jungle tikkertjes & treffers
Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken?
Het komt allemaal aan bod tijdens deze sportieve mix van
jungle spelletjes.
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Pop-up aapje
Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met
een satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk aapje op
en neer.

Donderdag 23 juli
Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische
ananas smoothie bevindt jij je alvast in tropische sferen!

Ananaslichtjes
Heb jij thuis lege glazen potten met deksels? Neem ze mee.
Alle soorten kunnen we gebruiken want we maken er een
lampje van dat er uit ziet als een ananas!
Geblinddoekt natuurmemory
Hoe goed is jouw geheugen? We gaan naar buiten om
geblinddoekt memory te spelen, met spullen uit de natuur.
Cool!
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