
AKROS BSO School of Understanding

Doe mee: Red de zee!
Hallo allemaal,

Deze week staat het thema 'red de zee en omgaan met plastic' centraal.

Ontdek het allemaal bij het doen van een aantal van deze activiteiten. Zo worden

wij meer bewust en maken we ook nog plezier!

Fijne vakantie allemaal!

Groetjes van het BSO team 

Maandag 17 februari

Trashure Hunt

Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt leuk worden? Dat kan met deze “hunt”. Hunt betekent jacht

in het Engels. We gaan op jacht naar vuilnis.

Recycle armbandjes

Geef je vrienden deze leuke armband om jullie vriendschap te bezegelen! Deze kun je helemaal zelf

maken van restjes materiaal!

Dinsdag 18 februari
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Sportdag

Sportdag met de heren en dames van LUDIOS! Trek je comfortabele sportkleding aan want er staat

weer een heel parcours met activiteiten te wachten! De sportactiviteiten worden gegeven op het

Balboaplein. Hier lopen we met alle kinderen naar toe.

Plastic soep: waar of niet waar?

Weet jij wat plastic soep is? Of denk je er zelfs alles over te weten? Test je kennis tijdens dit toffe raad

spel: wie is de plastic soep kenner van de BSO?

Woensdag 19 februari

Kwallen kakofonie

Een kakofonie van kwallen.. De keuze is reuze! We kiezen de kwal uit die we graag zouden willen maken

en versieren hem op onze eigen manier!

Candy Castel

In het leuke Speelparadijs Amsterdam. We gaan daar lekker springen, klimmen, klauteren, kruipen en

glijden.

Doe lekker sport kleren aan zodat je goed kunt bewegen! Neem je OV-chipkaart mee!

Finding Nemo

Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen. Maar weten we er wel zoveel vanaf als dat we

denken? We gaan een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!

Donderdag 20 februari
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Bowlingset maken van gerecyclede flessen

Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes thuis? Neem ze mee. We hebben er enorm veel nodig. We

gaan onze eigen bowlingset maken van gerecyclede flessen.

Scheepsvaartmuseum

Vandaag gaan we richting het water! We gaan naar het scheepsvaartmuseum om te onderzoeken en

ontdekken.

Neem je ov chipkaart mee! Neem eventueel extra kleding mee voor als het regent.

Schepnet tikkertje

We spelen schepnet-tikkertje! Kun jij alle vissen vangen?

Vrijdag 21 februari
Op zoek naar de verschillende vissen

Zeepaardje van scheerschuim

Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je eigen

kleurrijke zeepaard!

Vissen bekijken in het aquarium van Artis!

Vandaag gaan we de op onderzoek in het aquarium van Artis. We gaan kijken welke verschillende

vissen we kunnen vinden en dan kunnen we goed de verschillen vergelijken.

Doe makkelijke schoenen aan het neem regen kleding mee! Ov chip ook mee!
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