
AKROS BSO Chassé

Gaan met die liaan: toffe toekans & coole
kroko's
Hallo allemaal,

De vakantie is begonnen, We toveren onze BSO om tot jungle, zodat we alle

activiteiten in stijl kunnen gaan uitvoeren.

Ook stropen we onze mouwen op en maken we de allerlekkerste

tussendoortjes, zodat we er weer vol tegenaan kunnen gaan. Bananenbrood,

kokosmakronen of een heerlijke ananas smoothie. Alles kan! Om even tot rust te

kunnen komen doen we jungle yoga en duiken we de natuur in. Kortom: Dit

wordt een geweldige (groene) week!

Tip : Neem elke dag droge kleding mee in je tas en goeie schoenen.

Groetjes van het BSO team

Maandag 6 juli

Toekan cocktail

We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan!
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Freek Vonks wilde dieren expeditie in plan west

Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor

bijtgrage haaien en bloeddorstige larven! Dit zullen wij gaan doen in Plan West

Dinsdag 7 juli

Monkey platter

Heb je wel eens gehoord van een monkey platter? Dit is een groot bord gevuld met allerlei gezond eten. Proef

je mee?

Zentangle jungle

Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen). Die

kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

Drinken bij de waterpoel

Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg naar de waterpoel om te gaan drinken. Maar zijn ze wel

snel genoeg? Wij gaan naar het Cremerplein.

Woensdag 8 juli
De Bso is gesloten

Donderdag 9 juli

Insectenhapjes

Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk

maar als lekkere snack!
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Vogels zoeken

Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op onderzoek uit en proberen de vogels te lokken.

Dit gaan wij doen in speeltuin de Havelaar

Roar! Jungle Lipdub

Heb jij thuis nog jungleaccessoires? Een knuffelslang, safarihoed of slingeraapjes? Neem ze mee voor de coole

Jungle Dans die wij gaan doen op de BSO.

Vrijdag 10 juli

Party Animals

Word een echte Party Animal! We gaan gieren met dieren en feesten als beesten! We doen allerlei danspelletjes

en houden een disco in dierenthema.

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Wordt ranger en ga op het geluid af,

zodat je de dieren kunt spotten.

Freek Vonks wilde dieren expeditie in plan west

Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor

bijtgrage haaien en bloeddorstige larven! Het team dat als eerste de finish bereikt van deze levende variant op

ganzenbord is de winnaar en kan terugkijken op een geslaagde expeditie!
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