
AKROS BSO De Tulp

Happy in m'n hangmat week 2: Pirates of the
Caribbean Tulp 1 en 2
Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We maken schatkisten,

spelen allerlei piratenspellen en eten echte piratenhapjes. Aan het eind van de

week zijn we klaar om de woeste zeeën op te gaan.

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten?

Groetjes van het BSO team

Maandag

Piraten van wc-rolletjes

Heb je thuis nog lapjes stof die we mogen gebruiken? Graag een beetje stoere piraten kleuren zoals

zwart en rood bijvoorbeeld! Ook lege wc-rolletjes zijn welkom. Neem je ze mee? We gaan er piraten van

maken.

IJslollyboot

Het leuke aan bouwen met ijslollystokjes is dat je heel goed zelf kunt bepalen hoe moeilijk je bouwwerk

wordt. Je kunt best een heel technisch werkje maken namelijk. Erg leuk om een ontwerp te maken dat

jij mooi vindt!
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Smakelijke piraten

Arrrr, er komen piraten aan! En niet zomaar piraten: het zijn eetbare piraten! Gelukkig zijn ze erg

vriendelijk, bijna te leuk om op te eten. Kies jouw variant en eet het lekker op.

Piratengames

Dek zwabberen, water hozen, over de loopplank lopen....ben jij mans genoeg om al deze piratengames

goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!

Dinsdag

Ahoy piraatjes!

Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en voel je een echte kapitein. We maken een piratenhoed en

een papegaai.

We gaan op expeditie in Plan West.

Spelen en ontdekken in Natuur speeltuin Plan West

Woensdag

Tattoo sleeve

Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol neptattoos! Supercool om te maken!

Piratenzwaard

Je eigen zwaard om vijanden mee te verslaan. Leuk om zelf te maken van karton en te schilderen in je

favoriete stoere kleur. Maak er eentje bij ons!
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filmdag

Uiteraard als het weer niet mee zit. Maar dan gaan we een film kijken met popcorn.

Donderdag

Piraten en schateiland cupcakes

Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat voor het grijpen ligt. Of maak jij er

een piraat van?

Maak je eigen flessenpost!

Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de mensen op het vasteland moet dat natuurlijk

via flessenpost. Wij gaan onze eigen flessenpost maken, het papier dat we daarvoor gaan maken lijkt

wel eeuwen oud! Ben je al benieuwd naar onze brief?

Graag een eigen fles meenemen.

Buskruit

Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Vrijdag

pizza maken

Echte piraten moeten goed eten. Wat vind jij lekker op je pizza?

Piet piraat

We gaan het dansje van Piet Piraat leren. Kennen we de pasjes? Dan zijn we helemaalklaar om piraat te

worden
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Piraten spelletjes

Dek zwabberen, water hozen, over de loopplank lopen....ben jij mans genoeg om aldeze piratengames

goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!

Zeilbootje van piepschuim

Ontwerp met een stukje piepschuim een boot die echt kan drijven. Teken ook een stoerepiratenvlag
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