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Happy in m'n hangmat week : Flora en fauna
week 4
Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren. Deze week staat in

het teken van de tropische natuur en de dierenwereld! Het is hartstikke leuk en

leerzaam om te kijken wat er in de natuur gebeurt en wat de dieren allemaal

doen.

Door middel van allerlei leuke proefjes, dierenknutsels en spellen krijgen we een

beestachtig gezellige week!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 2 augustus

Transformatie vlinders
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet een vlinder komen met prachtige kleuren!

columbusplein
Samen gaan we met de kinderen naar de columbusplein.
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Watermeloen pizza maken
We gaan vandaag met de kinderen lekkere watermeloen pizza met fruit erop.

Dinsdag 3 augustus

Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste kunstwerken. Pak een mandje en een schaar, en hup

naar buiten!

We gaan vandaag naar wachterliedplantsoen

Symmetrische natuurcollage
Symmetrie is iets wat we veel in de natuur zien. Kijk maar naar een spinnenweb of vlinder! We gaan een

symmetrisch schilderij maken en zo maken we kennis met symmetrie!

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

Woensdag 4 augustus
Vandaag zijn we gesloten

Donderdag 5 augustus

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een

lekkere luie hangmat en een cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat

maken!
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Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn hebben we nodig voor dit tropische hapje.

klimpark
We gaan gezellig met de kinderen naar de klimpark

plantenpot schilderen
We gaan met de kinderen plantenpotten mooi schilderen en daarna mogen de kinderen dat meenemen naar

huis.

Vrijdag 6 augustus

Flamingo's
Flamingo's zijn eigenlijk een aparte groep dieren. Het is een familie van de vogels. De groep flamingo's bestaat

uit zes soorten. Wij kennen ook allemaal verschillende manieren om een flamingo te knutselen. Welke flamingo

vind jij leuk om te maken?

Watergevecht houden
we gaan met de kinderen buiten watergevecht houden, dat doen we met waterpistolen, waterballonnen en nog

veel meer.

Bloemen sparen en bewaren
We gaan een herbarium maken! Dat is een boek waarin je planten bewaart, die je zelf hebt gevonden. Zo weten

we precies welke bloemen en planten bij ons in de buurt groeien.

bakken
We gaan vandaag met de kinderen koekjes of cupcakes bakken.
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