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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!

Groetjes van het BSO team

Maandag 3 augustus

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.
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Hutten bouwen

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

Dinsdag 4 augustus

Word een echte scout

Yalahiii! Dit is de openingsgroet van de welpen bij de scouting. Het betekent 'laten wij gaan jagen!' We gaan

allemaal scouting-activiteiten doen. Wie is de beste padvinder van ons allemaal?!

Broodjes op een stok

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

Donderdag 6 augustus

Jungle rugby

Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen tonen. Wie krijgt de kwallebal als eerste in de

waterbak?

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.
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