
Frank en Vrij Prins Floris

Gaa� me� di� liaa�: i� j� sa� i� he� moera�
Hallo allemaal,

Jullie zullen ondertussen al wel échte jungle-experts zijn! Want wat hebben we al veel
gedaan en geleerd deze vakantie. Deze week gaan we hier vrolijk mee verder. We zijn
helemaal in onze sas in het moeras!

In het moeras heb je vaak veel water, wij gaan onze eigen waterbaan maken en
buikschuiven. In het moeras leven ook veel slangen hier gaan we ook meer onderzoek
naar doen. Het belooft weer een leuke week te worden!

Groetjes,

de meiden van de bso

Maandag 17 augustus
Buikschuiven
Whieeeehhh!! Lekker schuiven, soppen en nat worden.
Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!

Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit
het regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.

Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? We gaan aan de
slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en takken om
zelf een waterbaan te maken.

Dinsdag 18 augustus
Modderig masker
Maak een moddermasker om heerlijk te kunnen
ontspannen! Doe de benodigdheden bij elkaar en je kunt
genieten!
Terrarium in mini versie
We maken in het mini een leefomgeving voor dieren die in
en op de aarde leven. Denk aan insecten, slakken
enzovoort.
Gekko's en andere hapjes
We maken reptielen! Dat klinkt gek.. Maar het is echt waar!
We maken reptielen van fruit en/of groenten. Dat is nog
eens een originele snack!

 

10 augustus
t/m

14 augustus
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Donderdag 20 augustus
Slangen varia
We gaan aan de slag met het maken van sissende slangen!
Wie maakt de langste, mooiste of gevaarlijkste slang? Leef
je helemaal uit en kies de slang die jij graag zou willen
maken!
Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze
eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk en
lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke
traktatietip!
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