
AKROS BSO VTC

Op Reis met VTC 1

Fawakka allemaal? Hoe gaat het?

Pak je koffers in. Zorg voor eetstokjes en je jungleoutfit want we gaan met zijn

allen een reis maken. We gaan naar Suriname, Japan, en een mooie

strandwandeling maken

Groetjes van het BSO-Team 

Maandag

Tropenmuseum

We gaan op reis en het eerste land dat we gaan bezoeken is Suriname, in het Tropenmuseum. Welkom

in Sabi Suriname, ontdek de werekld achter de dingen. Benieuwd? Ga met ons mee!

Afrikaanse Samburu kettingen

De Samburu is een volk in Kenia, verwant aan de Masaï. Ze staan bekend om hun prachtige kettingen

in felle kleuren. Schitterend om te zien en leuk om te maken.
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Dinsdag

Caribisch carnaval - dansen maar!

Carnaval is het hoogtepunt van het jaar voor de meeste Brazilianen. We gaan lekker dansen!

Gooi je heupen los en we maken er met z'n allen een feestje van!

Sportdag Ludios

Vandaag gaan wij lekker een middag sporten en bewegen. Zorg ervoor dat je kleding aan hebt waar je

goed in kan bewegen en schoenen waar je lekker op kan lopen.

Woensdag

Smikkelen van sushi

Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je altijd eet?

Kom dan vanmiddag met ons sushi maken! We maken deze gezonde Japanse hapjes met

zeewierbladen en vis.

Oriëntaalse waaiers

Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Donderdag
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Strandwandeling Zandvoort

Vandaag gaan we een lekkere strandwandeling maken over het zandstrand van Zandvoort. We gaan

eerst een treinrit maken richting Zandvoort om vanaf daar te wandelen naar de boulevard. Op het

strand gaan we een zandkasteel maken en zoeken we naar de mooiste schelpen die op het strand

liggen.

Didgeridoo

De didgeridoo, uitgesproken als didzjeriedoe, is een blaasinstrument, vooral bekend uit Australië

waar de Aboriginals in Noord-Australië wonen. We gaan proberen er zelf eentje te maken en er

een klank uit te krijgen! Heb je thuis nog een lege keukenrol? Neem deze dan mee.

Vrijdag

LEGO hoofdjes

Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en droog en neem ze

mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes. Zo heb je een leuk potje om dingen in te

bewaren!

Toy Story Alien Cupcakes

Heb je Toy Story wel eens gezien? In de film van Buzz en Woody komen aliens voor. Gekke groene

monstertjes die wij gaan maken.

Dansende rijst

Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst wil ook weleens dansen, maar dan niet

door muziek. Ontdek tijdens dit proefje hoe dat kan!
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