
AKROS BSO Joop Westerweel

Groep 3: De kat uit de boom kijken
Beste kinderen en ouders,

Lekker uitrazen en hollen door het bos, misschien bouwen we ergens een

boomhut of laten we ons van heuvels afrollen.

Tijdens deze vakantie zullen we weer proberen zoveel mogelijk buiten activiteiten

te doen, natuurlijk is het afhankelijk van de geldende maatregelen rondom

corona. Door het weer laten we ons minder afleiden.

Omdat we het liefst naar buiten gaan en daar met takken gaan sjouwen en

eventueel pootje baden in water lijkt het ons voor de kinderen fijn om een rugzak

mee te hebben met reservekleding en water.

Maandag 12 oktober

Speurtocht
Met een speurtocht lopen we een stuk door het Erasmuspark en het Rembrandtpark. Onderweg zoeken we

een leuke plek om te picknicken.

T-shirts verven
We kunnen een t-shirt verver door middel van Tie Die. Eens kijken wie het meest kleurrijke t-shirt maakt.
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Spiegel de jungle-figuren!
Huh, dat is gek?! Deze jungle-figuren hebben maar een half gezicht! Kun jij het gezicht weer heel maken?

Tekenen maar!

Dinsdag 13 oktober

Vandaag nemen we de tram naar het Centraal Station en lopen naar de glow in the Dark Midget Golf. We

kunnen daar een uurtje spelen. Daarna zoeken we een leuke speeltuin op in de buurt. Eens kijken wie er dan

het eerst bovenin het klimrek zit.

Woensdag 14 oktober

Donderdag 15 oktober

In het Amsterdamse bos maken we een wandeling, we beginnen bij de geitenboerderij en lopen zo terug naar

de Bosbaan waar we de bus weer pakken terug naar de opvang.

Vrijdag 16 oktober
Vandaag doen we activiteiten op de opvang rondom het thema dieren/bos.
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Rijstwafels vermomd als dieren
Wat zijn ze leuk! We maken een muis, een bruine beer, een ijsbeer, een....? Verzin jij er zelf ook nog een paar?

Eet smakelijk!

Dierensilhouetten van tijdschriften
Een waar kunstwerkje maken we met felgekleurde strookjes papier uit tijdschriften. Dus hierbij een oproepje!

Heb je thuis nog tijdschriften met veel kleur: neem ze mee!

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

leuke varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met een dierenthema. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies maar

uit en spelen maar!

Zoutdeeg dieren
Tijd om te knutselen! Help je mee je eigen dieren van zoutdeeg te maken?
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