
AKROS BSO Chassé

Gaan met die liaan: Jungle movies.
Hallo allemaal,

Maak bijvoorbeeld eens coole dreadlocks, zoals Tarzan. Of maak een

grrrruwelijke lekkere leeuwensnack. Apenkooien mag natuurlijk ook niet

ontbreken, toch?!we houden ons bezig met jungle movies! Kun jij een paar films

bedenken die zich in de jungle afspelen? Of waar jungle-dieren in voorkomen?

Denk bijvoorbeeld maar eens aan Tarzan of Jungle Book! Dit zijn films die heel

erg goed aansluiten op ons thema! We gaan hier allerlei leuke dingen mee doen.

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

Groetjes van het BSO team

Maandag 3 augustus

Regenboog kameleon

Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!

Eetbare pinguïns

Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf pinguïns kunt maken die je op kunt

eten? We gaan er mee aan de slag!
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Waterballonnen volleybal

Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met waterballonnen. In Plan

west

Dinsdag 4 augustus

Gezonde leeuwensnack

We maken een smakelijke en gezonde leeuw! We maken een gezonde dipsaus en snijden groenten die we

lekker vinden. Of pak wat fruit van de fruitschaal en maak daar een leeuwensnack van!

Water, vuur, lucht

Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal vangen! Wordt jouw naam niet genoemd? Houd dan

je handen achter je rug!

Waterballon vergooien

We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen. Het gaat om de afstand, wie komt het verst?

dit gaan wij doen in de meidoorn

Woensdag 5 augustus
de bso is gesloten

Donderdag 6 augustus

Dansende slangen & vliegende vliegers

Laat een slang dansen en een vlieger opstijgen in de lucht. Allemaal met de kracht van een magneet!

Tegelijkertijd leer je wat voor dingen magneten aantrekken
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Mowgli's smoothie

Met een papaya als belangrijkste ingrediënt krijgen we een smoothie met een heerlijke zoete smaak!

Water limbo

De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de stok door danst

zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?

Vrijdag 7 augustus

Natuurlijke katapult

Heb jij wel eens een katapult gezien?! Je kunt er heel hard en heel snel iets mee wegschieten. Wij maken een

handkatapult met een tak!

Healthy Lion

Kennen jullie het Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel. Wij

maken hier de gezonde variant van!

Scoren met sponzen

Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander? Je moet scoren met een natte spons.

Lukt je dat? wij gaan dit doen in de meidoorn
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