
BSO De Kameleon

Zomervakanti� wee� 5
Juf Mariska is weer gezellig terug vanaf dinsdag!

Maandag 17 augustus
Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja
heel wat maffe spelletjes staan er op het programma. Twee
teams strijden tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste
punten?
Speelgoed vissen
We proberen met een lepel speelgoed uit het water te
'vissen'. Goed voor de fijne motoriek!

Schaduw tekenen
Wanneer je schaduw in je tuin ziet kun je er iets creatiefs
mee gaan doen. Want weet je wat wij van plan zijn? We
nemen ons speelgoed mee naar buiten en potloden en
tekenpapier. We zetten ons speelgoed zo neer dat er een
schaduw ontstaat op ons papier. Dit tekenen we na!

Dinsdag 18 augustus
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje
flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het
einde?
Zonnekracht schilderij
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren maken! Met
behulp van verf, water én de zon maken wij de mooiste
kunstwerken!

Woensdag 19 augustus
Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze
combinatie een verrassend lekker ijscakeje!

Windspinners
Zon, wind en heel veel kleur! Dat zijn de ingrediënten voor
deze super vrolijke windspinners! Heel erg leuk om te
maken en succes verzekerd. Deze activiteit leert de kinderen
samenwerken en levert ook nog eens hele mooie
versieringen voor de buitenruimte op.
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Donderdag 20 augustus
Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met
waterballonnen. Het gaat om de afstand, wie komt het
verst?
Kleurige kwallen
Brr, een kwal! Deze glibberige beestjes komen we liever niet
tegen op het strand! Gelukkig maken wij vandaag hele
vrolijke kwalletjes. Met verf, papieren zakken en een paar
wiebeloogjes, knutselen we een hele kwallenfamilie.

Vrijdag 21 augustus
Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische
spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je hangmat het
strand op om de spelletjes te spelen.
Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud
en nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker!
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