
BSO De Kameleon

Zomervakanti� wee� 4
Juf Manouk is vanaf deze week weer terug van vakantie. 
Juf Mariska en Juf Anneke gaan nu lekker vakantie vieren.

Maandag 10 augustus
Toffe tropische spelletjesmix
Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal
met een tropisch tintje! Kies je favoriete spelletjes en ren,
zoek, verstop, dans en voetbal mee!
Zomerse ananassen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk
beginnen. Kies je variant en ga aan de slag!

Dinsdag 11 augustus
We gaan gezellig bij Juf Amber langs op de sport BSO in Sliedrecht

Woensdag 12 augustus
Als het lekker weer is gaan we leuke waterspelletjes doen! Anders een
leuke knutselen.

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje
van watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar
eens.
IJsjes van wattenschijfjes
Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar
niet! Ze zijn namelijk niet eetbaar maar wel erg feestelijk!

Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de
zomer! Trek een sportieve outfit aan die nat mag worden en
doe mee!
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Donderdag 13 augustus
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers
knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken. Wat voor kleur
slippers kies jij?
Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en
mandarijn hebben we nodig voor dit tropische hapje.

Vrijdag 14 augustus
We hopen dat het vandaag lekker weer is. Kunnen we leuke waterspelletjes
doen.

Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met
waterballonnen. Het gaat om de afstand, wie komt het
verst?
Waterballon 'zonder handen' estafette
Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee.
We doen hilarische estafettes met waterballonnen. Klaar
om nat te worden?
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