
AKROS BSO De Zeeheld

Natuur avontuur
Hallo allemaal,

Ga je mee met ons op avontuur in de natuur?! Er is zoveel te ontdekken als je

goed om je heen kijkt. Je valt soms van de ene verbazing in de andere. We doen

diverse onderzoekjes, eten avontuurlijke hapjes en leren door diverse spelletjes

meer over de natuur. 

Ontdek snel waarom wij ons thema "Natuur Avontuur" hebben genoemd en

kom naar de BSO deze vakantie! 

Groetjes van het BSO team

Maandag 10 mei

Gieter maken
Plantjes water geven met een zelfgemaakte gieter!

Natuursculptuur
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei spullen uit de natuur te verzamelen. Vervolgens maken we daar onze

eigen afdruk van in klei en doen we het in de oven, zo krijgen we natuurafdrukken!

Zuiderspeeltuin.
Vandaag gaan wij naar het zuiderspeeluin. lekker rennen, klautreren en spelen.
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Dinsdag 11 mei

Kleurige hyacinten
Het voorjaar komt er aan! Alle bloembolletjes komen weer boven de grond. Hebben jullie al een hyacint in de

tuin? Of in een pot op tafel? We kunnen zelf ook een mooie hyacint knutselen!

Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen, blaadjes, takjes en

stenen... heel veel stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van maken.

Natuurketting
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan naar buiten om onze eigen

ketting te maken, dit doen we van natuurlijke materialen.

Woensdag 12 mei

Knapzak knutselen
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet? Een oud overhemd mag je ook meenemen. We gaan

knippen en scheuren en met een stok en een lintje maken wij er een knapzak van!

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.

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

enzovoort.

Donderdag 13 mei
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Is de Bso gesloten.

Vrijdag 14 mei

Windvaantje maken
Waar komt de wind vandaan? Dit is nu eenvoudig te meten met je eigen weerinstrument. Heb je toevallig een

kompas thuis? Neem dit dan mee! Het wordt een leerzame en leuke activiteit.

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk

maar als lekkere snack!

Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te doen! We gaan

op zoek naar geschikte takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een beetje wol nodig en dan

kunnen we aan de slag.
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