
AKROS BSO VTC

Zigzag door de Zoo
Hallo allemaal,

Met olifantenstappen lopen we door het dierenrijk en ontdekken we van de

Noordpool tot het tropisch Regenwoud alles over de rijke dierenwereld!

In de Zoo kom je allerlei dieren tegen, van groot tot klein, van angstaanjagend tot

heel knuffelbaar. Dieren zijn er in alle vormen en maten.

Groetjes van het BSO team

Maandag 12 oktober

Artis!!
Vandaag gaan we gezellig naar Artis. Herken jij alle dieren. Vergeet geen regenkleding mee te nemen voor als

het gaat regenen.

Toffe tropische vissen
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje. Gebruik

kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren bordje een mooie tropische vis.

Dinsdag 13 oktober
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Gezellig naar Amsterdam Noord!
Vandaag gaan wij naar het Dierendoc. Daarna nog lekker ronddwalen over het NDSM terrein.

Dieren van bladeren
We gaan op zoek naar mooie bladeren. Deze plakken we op papier en toveren we om tot een leuk dier. Heel

leuk én snel gepiept! Doen jullie ook mee?

Donderdag 15 oktober

Pauwenpracht
Een pauw heeft schitterende veren. Dit zie je wanneer de pauw zijn veren opzet. Wij maken met onze handen

een prachtige pauw!

koekjes bakken
Hmmm wat lekker! Vandaag gaan wij lekker koekjes bakken en versieren.

Vrijdag 16 oktober

De olifant met een lange slurf
We maken een super leuke olifant die je ook als handpop kunt gebruiken. Je kunt er dus uren mee spelen!
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Eetbare pinguïns
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf pinguïns kunt maken die je op kunt

eten? We gaan er mee aan de slag!

Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog wel moet vinden...

Wat doet de pissebed?
Pissebedden zijn enorm interessante diertjes! We gaan ontdekken wat ze lekker eten vinden en of ze van nacht

of dag houden. We kunnen ontzettend veel over ze leren!
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