
AKROS BSO De Tulp

Happy in m'n hangmat week 2: Pirates of the
Caribbean Tulp 3 en 4
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 13-7-2020

Piraten schatkist

Land in zicht! Deze schat is alleen bestemd voor echte piraten. Je hebt er geen schatkaart voor nodig,

alleen wat verf en een kwast. Je begint gewoon met een lege eierdoos en als je alle stappen volgt, krijg

je de schatkist vanzelf te pakken!

Piraten natuurtocht

We gaan de natuur in om te kijken wat voor schatten we daar allemaal kunnen vinden! Zullen we echte

piratenschatten vinden?
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Piratenboot van eierkoek

Ahoy! Land in zicht! De piratenboot vaart over grote zeeën en heeft al heel veel avonturen meegemaakt.

Jij mag hem gewoon opeten!

Dinsdag 14-7-2020

Columbusplein

Op pad naar een leuke speeltuin.

Tattoo sleeve

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

Piraten punch

Piraten drinken stoere zeemannendrankjes. Hele slokken sterke rum verdwijnen in hun keelgat. Dat is

natuurlijk verschrikkelijk ongezond! Wij gaan onze eigen overheerlijke, gezonde, piratenpunch maken!

Woensdag 15-7-2020
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!

filmdag

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

Donderdag 16-7-2020
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Picknickparty!

Je eigen picknick voorbereiden en dit vervolgens lekker opeten

Kapitein Haak's gooi- en richtspel

Kapitein Haak kennen we natuurlijk allemaal! Wij gaan vandaag haak gooien! Met ringen richten we op

de haken en zo proberen we de meeste punten te behalen. Natuurlijk moeten we de haken wel eerst

even zelf in elkaar knutselen.

Bevroren schatten

Piraten zijn altijd op zoek naar schatten. Wij gaan zelf onze schatten veiligstellen en ze later proberen

open te breken. Bent je al benieuwd?

Vrijdag 17-7-2020

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

Piraten spelletjes

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

goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!
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Zeilbootje van piepschuim

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