
AKROS BSO Chassé

Gaan met die liaan: welkom in de jungle
Hallo allemaal,

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 27 juli

Jungle muziekbingo

Jungle muziekbingo is bingo, maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden

liedjes afgespeeld. Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Choco-loco-fruitdip

Wie kent het niet... Chocolade-fondue! We gaan zelf de lekkerste fondue maken en kiezen zelf onze

ingrediënten uit. Wat dip jij in de chocolade?
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Jungle estafette in de jan van galaspeeltuin

Rol de rots en pluk die banaan! We spelen een jungle estafette. Ben jij er klaar voor om helemaal de beest uit te

hangen?!

Dinsdag 28 juli

Jungle zumba

We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een dansstijl wat als fitnessprogramma wordt

gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Sterrenkijker

We gaan sterren kijken! Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het nacht wordt.. We maken onze eigen

sterrenkijker en kunnen de sterrenbeelden gaan ontdekken.

Jungle tikkertjes & treffers

Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken? Het komt allemaal aan bod tijdens deze sportieve mix

van jungle spelletjes. In het cremerplein.

Woensdag 29 juli
De bso is geloten

Donderdag 30 juli

Tropische ananas smoothie

Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt jij je alvast in tropische

sferen!
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Jungle yoga

Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger. Ontdek dat in heel veel yogahoudingen dieren te

herkennen zijn!

Wij gaan op berenjacht!

Wij gaan op berenjacht! We gaan een hele grote vangen. Wat een prachtige dag! We zijn niet bang. Doe je mee

met dit leuke spel?! In de meidoorn,

Vrijdag 31 juli

Regenboogpapier

In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier. We maken regenboogpapier!

Klinkt cool toch?!

Bananenbrood

Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood! Wij maken het zelf en leren welke ingrediënten er allemaal in

moeten.

Vogels zoeken

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

wij gaan dit doen in Plan west.
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