
AKROS BSO Joop Westerweel

Groep 1 & 2: Gaan met die liaan
Beste kinderen en ouders,

Tijdens deze vakantie hebben we elke week activiteiten rondom het thema

jungle. Op woensdag en vrijdag zijn de groepen samengevoegd en kunnen er

ook activiteiten vanuit de geschiedenis komen, het thema van de oudste groep.

Natuurlijk gaan we elke dag buiten spelen en bij mooi weer met water. Echter

door de maatregelen rondom corona zetten we niet in het programma waar we

heen gaan. Dit bekijken we per dag.

Afhankelijk van de mogelijkheden kan het ook zijn dat we afwijken van het

programma op momenten dat dat kan. Het is daarom wenselijk elke dag een tas

mee te geven met een flesje water en reserve kleding.

Maandag

Jungle Juice

Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons zelfgemaakte sapje.

Fruitsalade bingo

Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb jij op je bingo-kaartje staan? Heb je valse bingo… dan

moet je echt een liedje zingen.
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Dinsdag

Waterweetjes

Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken

maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

Boompje wisselen

Wissel sneller van boom dan alle anderen. Dat is de enige manier om vrij te blijven. Lukt het jou om snel een

boom te pakken te krijgen?

Waterballon 'zonder handen' estafette

Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen hilarische estafettes met waterballonnen.

Klaar om nat te worden?

Woensdag

Volg het spoor van de dino's

Help, er zijn dino's in de buurt gesignaleerd, spoor jij ze op? We volgen de voetafdrukken en onderweg

beantwoorden we de dinovragen.

Moddermonsters

Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken fantasiefiguren. We gebruiken natuurlijke materialen

om onze figuren een gezicht, armen, benen enzovoort te geven. Echt heel leuk om te doen!

Oeroude oerstenen

Heb jij ze al eens gevonden: prehistorische afbeeldingen op steen? Dat zou wel eens vreselijk veel waard

kunnen zijn, zo'n vondst uit de prehistorie. Het is niet heel waarschijnlijk dat wij ze gaan vinden. Zelf maken dan

maar!

 

AKROS BSO Joop Westerweel

Groep 1 & 2: Gaan met die liaan

06 juli t/m 10 juli



Donderdag

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!

Maskermania

Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit

helemaal de vrije loop laten!

Tropische ananas smoothie

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

sferen!

Vrijdag

Popcornballen

Een overheerlijke filmsnack is natuurlijk popcorn. We maken een lekkere variatie op "gewone popcorn. Eentje

waarmee je iedereen kunt verrassen want dit wordt een zoete traktatie!

Pop-up aapje

Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met een satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk

aapje op en neer.

Bouw je eigen tijdmachine

Ben jij ook zo benieuwd hoe het er aan toe ging in de Middeleeuwen of hoe holbewoners leefden? Of wil je

juist weten hoe het er in de toekomst uitziet? Bouw je eigen tijdmachine en word een echte tijdreiziger.
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