
AKROS BSO VTC

Happy in m'n hangmat week 3 -VTC 1
Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel verschillende

smaken, wij gaan er deze week een paar maken. Natuurlijk horen kokosnoten

ook bij de vakantie, want wie wil er nou niet op een eiland zitten en melk uit een

kokosnoot drinken?

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 20 juli

Oriëntaalse waaiers

Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

IJsthee experiment

Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

kinderboerderij/ speeltuin het Wachterliedpaveljoen

Gezellig met z'n alle spelen in de speeltuin en genieten van het hele mooie weer.
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Dinsdag 21 juli

Lavalamp

Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie. Niets geen stekker in het stopcontact, maar

gewoon eens kijken wat er gebeurt. Leuk proefje!

Hey Macarena!

Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was. Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet?

Dans dan lekker met ons mee!

Smikkelen van sushi

Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je altijd eet? Kom dan

vanmiddag met ons sushi maken! We maken deze gezonde Japanse hapjes met zeewierbladen en vis.

Woensdag 22 juli

Bananenmuffins

We maken heerlijke muffins, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan er lekker bananen doorheen!

klimmen in het Vondelpark

Lekker klimmen en klauteren in het Vondelpark!!!!

Donderdag 23 juli
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Tien tellen in de rimboe

Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet

lopen.

Kampvuur cracker

Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen

kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!

waterpret!

Leuk met elkaar spelletjes spelen waar water bij betrokken is! Ga jij winnen? Neem voor deze dag drogen

kleding mee.

Vrijdag 24 juli

De ruige speelplek

Lekker spelen in de ruige speeltuin!

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.

Fruity smoothie

Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen "vitaminebom": lekker én gezond!
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