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Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het water te
zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op vakantie! Deze
week gaan we veel met de waterwereld doen. We doen waterige proefjes, maken
mooie creaties over de waterwereld en doen verschillende waterspellen! Soms
kunnen we wel een beetje nat worden, maar ach: dat is toch alleen maar leuk?

Groetjes,

Het team van de BSO

Maandag

Bedrieglijk tekenen!
Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk lijken, maar kijken we wat beter dan zien we dat ze
dat helemaal niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we dat echt heel goed kunnen!

Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander? Je moet scoren met een natte spons.
Lukt je dat?
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Het mooiste visje van de zee
Ken je dit boek van Marcus Pﬁster? Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en
daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft - en later nog meer vinden ze hem aardig en merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn! Wij
maken ook een mooie vis.

Prik je 'm lek, ja of nee?
Denk jij dat je potloden in een zak met water kan steken zonder dat deze gaat lekken? We komen daar met dit
experiment achter!

Fruitige krabben
Krab kun je eten. Fruit ook. Maar krabben gemaakt van fruit? Ja, die zeker! Leuk om te maken en bijna zonde
om op te eten!

Dinsdag

Schelpenvisjes
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken en opeens zwemmen de mooiste visjes rond!

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

Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!

Synchroonzwemmen op het droge
Zonder zwembad toch een spectaculaire show synchroonzwemmen laten zien? Dat kan! We studeren op het
droge een hele choreograﬁe in en we kunnen niet wachten om het te laten zien!

Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken
maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

Woensdag
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Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je eigen kleurrijke
zeepaard!

Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen vissen, mooie planten en een explosie van kleuren!
Ontwerp je eigen koraalrif en laat je fantasie de vrije loop!

Spaghetti inktvissen
Twee ingrediënten heb je maar nodig om super grappige eetbare inktvissen te maken. Een soort worstjes met
wormen zou je het ook kunnen noemen. Het klinkt misschien best vies, maar eigenlijk is het heel lekker!

Land, lucht, water
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de lucht en het water? Dan is dit spel ideaal voor
jou!

Natuurlijke soep
We gaan vandaag de natuur in om zoveel mogelijke ingrediënten te verzamelen voor een eigen gemaakte
natuurlijke soep. Help je ook mee?!

Donderdag

Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag mythische zeemeerminnen of een vrolijk hula
meisje!

Inktvistikkertje
Spreid je tentakels als een octopus en tik wie je tikken kunt!
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Gevulde eieren
Mmmm, heerlijk zijn ze. Gevulde eieren. Heb je ze al eens vaker gemaakt? Vertel ons dan je recept. Wij hebben
het meest bekende en traditionele recept voor je maar er zijn allerlei variaties mogelijk.

Strandzoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’.
Aan de hand van een zoekkaart gaan we op het strand jutten.

Wiebelig watertwister
We gaan een speciale draai geven aan het spel Twister! We spelen het buiten op ons eigengemaakte waterveld
waar we niet nat van worden. Word je al nieuwsgierig?

Vrijdag

Duiken en snorkelen
Onder water is er zoveel te ontdekken! Zeker in tropische zeeën. Prachtig koraal, exotische vissen...wat hoop jij
dat je onderwater gaat zien? "Duik" dit leuke knutselwerkje in en maak je eigen variant!

Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outﬁt aan die nat mag
worden en doe mee!

Gezonde walvis
Fruit eten is gezond én lekker. En wat is er nou leuker dan van je dagelijkse fruithap een klein feestje te maken?
Wij gaan een walvis maken van fruit!

Waterige hints
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een inktvis of een pinguïn na te doen! De
andere kinderen proberen het te raden en zo leren we de dierenwereld ook gelijk wat beter kennen!

Finding Nemo
Nemo is echt wel de bekendste vis die we kennen. Maar weten we er wel zoveel vanaf als dat we denken? We
gaan een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!

