
Frank en Vrij Prins Floris

Gaa� me� di� liaa�: surviva� skill�
Hallo allemaal,

In de jungle zijn survival skills mega belangrijk! Er is geen elektriciteit, drinkwater en
ook geen Wi-Fi. Googelen? Dan kan helaas niet! Je bent volledig op jezelf
aangewezen. Door je kennis te gebruiken kun je de jungle tot een hele fijne en veilige
plek maken, voor jezelf én voor elkaar. Weten jullie bijvoorbeeld hoe je een kampvuur
maakt? Kom ook naar de BSO en word een echte survival expert!

Groetjes,

de meiden van de bso

Maandag 24 augustus
Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een
lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen kampvuur, om
lekker op te smikkelen: heerlijk!
Vissen maar!
We maken een visspel wat leuk is om te maken én
waarmee je daarna ook nog leuk kunt spelen. Binnen of
buiten: net wat je wilt!
Dwars door de jungle
In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival
technieken. Wie weet als eerste de veilige top van de boom
te bereiken?

Dinsdag 25 augustus
Groentechips
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van
allerlei soorten groente. Lekker, mooi van kleur en te
gebruiken als bijgerecht of tussendoortje.
Jungle in de nacht
Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt
vreemd, maar het kan! Laat je creativiteit de vrije loop en
speur met je 'zaklamp' in de donkere jungle naar allerlei
wilde dieren...

 

17 augustus
t/m

21 augustus
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Een giraf kan niet dansen
Samen leren we verschillende dansstijlen en leren we onze
eigen dans! Net als Gerard de giraf in het boek 'Een giraf
kan niet dansen'.

Donderdag 27 augustus
Hutten bouwen
Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de
regen of observeer dieren vanuit de hut.

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.
Kampvuur van papier
Dit zelfgemaakte vuurtje is geschikt voor binnen én buiten.
We hebben wat toiletrolletjes en stenen nodig. Help je mee?

 

17 augustus
t/m

21 augustus


