
AKROS BSO Joop Westerweel

Gaan met die liaan: toffe toekans & coole
kroko's
Hallo allemaal,

Zoals jullie ondertussen wel zullen weten is het een grote gezellige beestenboel

in de jungle! Er leven heel veel verschillende soorten dieren, elk met hun eigen

eigenschappen. Het zijn dieren die je hier in Nederland niet 'in het wild' zult

tegenkomen. Maar hier komt deze week verandering in!

We halen de dieren uit de jungle naar onze BSO door middel van gave spellen en

leuke knutselactiviteiten. Ook gieren we met dieren en feesten we als beesten

tijdens onze disco in dierenthema. En heb jij wel eens opgelet welke vogels er bij

jou in de buurt leven? Kom er achter tijdens onze vogel-zoektocht.

Het wordt dus weer beestachtig gezellig deze week! Wij zijn er helemaal klaar

voor. Gaan met die liaan!

Groetjes van het BSO team

Maandag 20 juli

Freek Vonks wilde dieren expeditie

Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor

bijtgrage haaien en bloeddorstige larven!
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freek vonk speurtocht

Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Omdat ervoor te zorgen dat we nog

wat vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken knutselen wij ze zelf!

Toekan cocktail

We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Dinsdag 21 juli

Zentangle jungle

Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen). Die

kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

Monkey platter

Heb je wel eens gehoord van een monkey platter? Dit is een groot bord gevuld met allerlei gezond eten. Proef je

mee?

Waterflessen voetbal

Woensdag 22 juli

Jonkvrouwmuts

De jonkvrouwen stralen op het bal met hun prachtige jurken en jonkvrouwmutsen. Zorg voor een edele

jonkvrouwen-look met deze prachtige jonkvrouwmuts.

De jaguar is op jacht

In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars hebben honger en zijn op zoek naar eten. Jaag

mee!
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Ridderhelm

Je bent pas klaar voor de strijd als je een goede ridderhelm hebt. Wij maken stoere ridderhelmen voor echte

ridders.

Zentangle regenboog

Zentangle wordt wereldwijd beoefend door talloze mensen in meer dan 30 landen. Een Zentangle is een

abstracte tekening die bestaat uit herhaalde patronen. Heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

Donderdag 23 juli

Jungledieren soortgenoten gezocht

Geblinddoekt je soortgenoot zien te vinden. Klinkt makkelijk, maar is het dat ook? Doe mee en kijk of het lukt!

Toffe toekans

Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Om er voor te zorgen dat we vaker

naar deze prachtige vogels kunnen kijken knutselen wij ze zelf!

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga op het geluid af,

zodat je de dieren kunt spotten.

Vrijdag 24 juli

Gezonde ridder

Ridders moeten goed eten voordat zij naar een toernooi gaan of op jacht. En ja: deze ridder is dus eetbaar.

Grappig!

Middeleeuws kwartet

Heb jij voor mij...? Ja, wat eigenlijk? Je leert Middeleeuwse begrippen bij deze vorm van kwartet!
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Riddertoernooi

Ridders uit de hele omgeving komen langs om met elkaar de strijd aan te gaan. Aan het einde van de dag

wordt bekeken wie de sterkste ridder is.
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