
AKROS BSO VTC

Happy in m'n hangmat week 5 -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 3 augustus

Lopend water

Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen

het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Komkommerhapjes

Komkommer is een hele veelzijdige groente. Je kunt er erg veel mee maken, en heel veel ingrediënten zijn er

ook super lekker bij. We gaan heerlijke komkommerhapjes maken! Welke vind jij het lekkerst?
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Gibraltar bad

Lekker spelen met en in het water! Neem zwemkleding mee!

Dinsdag 4 augustus

Tropische ijslolly

Ze moeten een uurtje of 3 minimaal de vriezer in maar daarna: wow dat wordt smullen! Watermeloen

gecombineerd met kokosmelk geeft zo'n heerlijk zomerse smaak. Dit moet je proberen!

Waterpret Vondelpark

Maak je klaar voor een leuk dagje in het vondelpark met leuke spelletjes met water! Neem zwemkleding en

droge kleren mee!

Woensdag 5 augustus

Bouwen

Lekker bouwen met verschillende materialen. Wat ga jij maken?

Appelkoekjes

Een appelkoekje: net even iets anders dan een normale appel. Hoe we dit gaan maken? Met pindakaas, en

nootjes: heerlijk!

Donderdag 6 augustus
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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

Tropische cocktails

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te

bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom

maken wij nu kindercocktails!

Vrijdag 7 augustus

Hutten bouwen op 't landje

Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren vanuit de hut.

natuurketting maken

Met spullen uit de natuur een mooie ketting maken! Wat ga jij gebruiken?!
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