
BSO 't Ooievaarsnest

Wonde�oeker�
Hallo allemaal,

Sprookjes bestaan toch niet? Of wel...? Wat denk jij? Soms kun je zo verwonderd zijn
over alles wat er is: misschien heb jij wel eens een hele grote berg gezien of al eens
met het vliegtuig op vakantie geweest. Ook dat is natuurlijk iets heel aparts!

Deze week bij ons op de BSO belooft een tijd vol verrassingen te worden. We gaan een
aantal wonderlijke ontdekkingen doen en fantaseren er op los met sprookjesachtige
activiteiten. Zo leuk om aan mee te doen! Word je al een beetje nieuwsgierig?

Lees maar snel wat we allemaal voor jou bedacht hebben en geniet van deze
wonderlijke weken!

Groetjes van BSO t'Sprookjesbos

Maandag 19 oktober
Kleurenrace
Doe mee met deze race en verzamel de spullen in jouw kleur!

Paper spinner
Voor deze DIY hoef je niet eerst de stad in, want zeker weten dat jij
de benodigdheden in huis hebt. Duik even in de oud papierbak
voor een stuk karton en haal de stiften uit de kast. Daar gaan we!
IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

 

19 oktober
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Dinsdag 20 oktober
Smurfenjacht
We gaan op zoek naar de smurfen in het parkje, kun jij ze allemaal
vinden?
Als het geregend heeft kunnen er plassen liggen, nemen jullie voor
de zekerheid regenlaarzen mee?
Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water.
Het ziet er prachtig uit en er is geen knalletje te horen!

Snackraket
Snij alles in het juiste formaat, prik het aan een stokje en tadaaaa:
een eetbaar raketje. Lekker!

Donderdag 22 oktober
Elfensnot in een potje
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We
maken zelf elfensnot en stoppen het in een potje. Op deze manier
kun je er nog vaak mee spelen.
Appelkikkers
Heb je al eens een kikker gegeten? Met een beetje pindakaas erbij
worden ze om van te smullen!

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je
ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!

Wij hebben er super veel zin in, jullie ook?

tot in de vakantie.

Sarah en Felicia
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