
AKROS BSO De Roos

Gaan met die liaan: welkom in de jungle
Hallo allemaal,

De vakantie is nu écht begonnen en dat betekent dat wij de komende weken op

ontdekkingstocht gaan door de jungle. Oftewel: Gaan met die liaan! Waar denk jij

aan als je het woord 'jungle' hoort? Welke dieren leven er? En welke planten

groeien er?

We toveren onze BSO om tot jungle, zodat we alle activiteiten in stijl kunnen

gaan uitvoeren.

Ook stropen we onze mouwen op en maken we de allerlekkerste

tussendoortjes, zodat we er weer vol tegenaan kunnen gaan. Bananenbrood,

kokosmakronen of een heerlijke ananas smoothie. Alles kan! Om even tot rust te

kunnen komen doen we jungle yoga en duiken we de natuur in. Kortom: Dit

wordt een geweldige (groene) week!

Groetjes van het BSO team

Maandag 12 juli
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Tover jouw ruimte om tot jungle!
Zin in een tripje naar de jungle? Dan hoef je niet verder te zoeken, want wij halen de jungle naar onze groep toe!

Daar heb je geen reisbureau meer voor nodig!

Jungle muziekbingo
Jungle muziekbingo is bingo, maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden

liedjes afgespeeld. Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Bananenmuffins
We maken heerlijke muffins, maar niet de standaard versie. Deze keer gaan er lekker bananen doorheen!

Dinsdag 13 juli

Scrunchies maken!
We maken onze eigen scrunchies! Ze waren helemaal hip in de jaren '90, maar zijn nu weer terug van

weggeweest. Welk stofje kies jij?
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Sterrenkijker
We gaan sterren kijken! Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het nacht wordt.. We maken onze eigen

sterrenkijker en kunnen de sterrenbeelden gaan ontdekken.

Jungle tikkertjes & treffers
Kokosnoten ontwijken, apen vangen en olifanten tikken? Het komt allemaal aan bod tijdens deze sportieve mix

van jungle spelletjes.

Woensdag 14 juli

Mueslirepen
Echte energiebronnen zijn deze repen. Heerlijk met noten en zaden bakken we ze in de oven.

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit

helemaal de vrije loop laten!

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

Donderdag 15 juli

 

AKROS BSO De Roos

Gaan met die liaan: welkom in
de jungle
12 juli t/m 16 juli



Ananaslichtjes
Heb jij thuis lege glazen potten met deksels? Neem ze mee. Alle soorten kunnen we gebruiken want we maken

er een lampje van dat er uit ziet als een ananas!

Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt jij je alvast in tropische

sferen!

Jungle yoga
Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger. Ontdek dat in heel veel yogahoudingen dieren te

herkennen zijn!

Vrijdag 16 juli
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Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier. We maken regenboogpapier!

Klinkt cool toch?!

Bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood! Wij maken het zelf en leren welke ingrediënten er allemaal in

moeten.

Ananas of avocado..? Kweek ze zelf!
Weten jullie eigenlijk wel hoe avocado's en ananassen groeien? En hoe lang dit duurt? Wij gaan hier zelf mee

aan de slag!
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