
AKROS BSO De Zeeheld

Superhelden en schurken week 3: Vliegen &
vluchten
Hallo allemaal,

In deze derde week van de vakantie is ons thema 'Vliegen & Vluchten'. Supergirl

en Batman vliegen wel eens door de lucht heen. Schurken zijn natuurlijk vaak op

de vlucht. Deze week gaan we eens kijken hoe snel jullie zijn! Wat vliegt er

allemaal door de lucht? En kan er iemand misschien stiekem vliegen?

We zien je graag langsvliegen deze week! 

Groetjes van het BSO team

Maandag 20 juli

Vliegen is zo fijn!

Zelf een vliegtuigje maken vraagt veel superkracht! Hetzelfde geldt voor een mini vlieger! Met wasknijpers,

lollystokjes en verf maken we ons eigen vliegtuigje of Vlieger!

Raket hotdogs

Lanceer je raket recht je mond in! Ja, deze raket is eetbaar. Heerlijke hotdog broodjes die we zelf bakken.
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Langs de laserstralen

Wie is de snelste?? We gaan door een nagemaakt laser parcours! Net zoals echte schurken na een overval! Als

we de laserstralen goed ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.

Dinsdag 21 juli

Cracker vliegtuig

Met behulp van een paar prikkertjes bouwen we van gezond eten leuke vliegtuigsnacks. Even mee vliegen en

daarna smullen maar!

Vliegende waterraketten

Raketten worden zover mogelijk de ruimte in geschoten. Vandaag kijken we hoe hoog onze raket de lucht in

vliegt.

Sluipjacht

Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste luisteren en zo jouw sluiper pakken?

Woensdag 22 juli

Creëer je eigen superheld embleem

Maak je eigen superhelden embleem! Je eigen superhelden teken. Hoe cool is dat?

Space Shuttle Sandwich

Niet zomaar een doorsnee boterham deze middag! We maken een echt ruimteschip. Gebruik je fantasie en je

zult versteld staan wat voor kunstwerk je van jouw boterham kunt maken.

Rennen als een Schurk

Wie is het snelst? In de speeltuin gaan we testen wie er super snel kan rennen! Als een schurk op de vlucht!

We overleggen met de kinderen welke speeltuin dit zal zijn: de zuiderspeeltuin of 1 in het Westerpark. Bij slecht

weer zullen we in de gymzaal spelen.
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Donderdag 23 juli

Pokéball met een Pokémon

Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke

Pokémon kies jij?

Grrrrrroente, Frrrrrrrrruit Racewagens!

Wow een eetbare auto! Nog gezond ook! Hoe ziet jouw vluchtauto eruit?

Flessenvoetbal

Houd je fles overeind! Alleen zo win je een partijtje flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan het einde?

popcorn!

Zelf popcorn maken is superleuk! En nog leuker wordt het als je d er zelf je favoriete smaak aan kunt

toevoegen! Mais klaar? Poppen maar!

Vrijdag 24 juli

Omgekeerd verstoppertje

We spelen verstoppertje, maar niet zoals we normaal spelen. Ben je al nieuwsgierig? Doe lekker mee!

Vliegensvlugge pizza

Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen bij de pizzeria of kant-en-

klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Schminken!

Als wie wil jij worden geschminkt?
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