
AKROS BSO Chassé

Gaan met die liaan: survival skills
Hallo allemaal,

In de jungle zijn survival skills mega belangrijk! Er is geen elektriciteit, drinkwater

en ook geen Wi-Fi. Googelen? Dan kan helaas niet! Je bent volledig op jezelf

aangewezen. Door je kennis te gebruiken kun je de jungle tot een hele fijne en

veilige plek maken, voor jezelf én voor elkaar. Weten jullie bijvoorbeeld hoe je een

kampvuur maakt? Of hoe de verschillende sterrenbeelden er uit zien?

We leren om eerste hulp te geven met behulp van geneeskrachtige planten. Ook

maken we onze eigen kaarsen: handig als het donker wordt!

Tijdens Expeditie Robinson worden jullie vaardigheden getest. Het komt dan aan

op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van je zintuigen. Slagen

jullie voor deze spannende proeven? Kom ook naar de BSO en word een echte

survival expert!

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

Groetjes van het BSO team

Maandag 20 juli
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Kampvuur van papier

Dit zelfgemaakte vuurtje is geschikt voor binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en stenen nodig. Help

je mee?

Kampvuur cracker

Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen

kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!

Schilderen met water in de Meidoorn

De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een emmer met water en een kwast en schilderen

maar!

Dinsdag 21 juli

Groentechips

Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van allerlei soorten groente. Lekker, mooi van kleur en te

gebruiken als bijgerecht of tussendoortje.

Broodjes op een stok

Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!

Drinken bij de waterpoel in de Havelaar

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

snel genoeg?

Woensdag 22 juli
De Bso is gesloten

Donderdag 23 juli
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Natuur EHBO in de jan van galespeeltuin

In de natuur staan talloze geneeskrachtige planten. Sommige daarvan vind je ook gewoon in bermen en

tussen stoeptegels. Zullen wij op onderzoek uitgaan?

Vuurwerk stempelen

Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo mooi met al die prachtige kleuren? In het midden van

de nacht knalt al dat mooie vuurwerk in het rond. Verf dit spektakel maar eens zelf!

Vrijdag 24 juli

Picknick party!

Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen

picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

Hutten bouwen

Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren vanuit de hut. in Plan west

Caribisch carnaval - dansen maar!

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