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Happy in m'n hangmat week 4 -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 27 juli

Smakelijke fruitschildpad

Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Sport en spel in het vondelpark

Lekker sporten en spelactiviteiten doen in het Vondelpark!

Terrarium in mini versie

We maken in het mini een leefomgeving voor dieren die in en op de aarde leven. Denk aan insecten, slakken

enzovoort.
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Dinsdag 28 juli

Levend Stratego

Levend Stratego is afgeleid van het bordspel Stratego. Het wordt gespeeld met twee partijen van ongeveer

gelijke grootte (bijvoorbeeld: rood en blauw). Het doel is om de "vlag" van de tegenpartij te veroveren

Toolkit Bouwen

Lekker knutselen met elkaar om wat moois te creëren

Woensdag 29 juli

Piratenspeeltuin

Piraten spelletjes in de ruige speeltuin! Ben jij een echte piraat?!

tie dye

Neem een oud wit shirt mee, want vandaag gaan we tie dyen.

Donderdag 30 juli
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Picknick party!

Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen

picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

Vang je schaduw!

Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan onze schaduw! We gaan onze schaduw vangen en hem mooi

versieren met onze zelfgemaakte krijtverf!

Tikkie, jij bent hem!

Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel

leuke varianten van! Wat lijkt jou een leuk spel? Kies uit en spelen maar!

Vrijdag 31 juli

Planten speurtocht

Kan jij alle planten vinden??

Bloemen mandela maken

De allermooitste bloemen in een mandela. Hoe mooi kleur jij je bloem?
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