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Hallo allemaal,

Zoals jullie ondertussen wel zullen weten is het een grote gezellige beestenboel

in de jungle! Er leven heel veel verschillende soorten dieren, elk met hun eigen

eigenschappen. Het zijn dieren die je hier in Nederland niet 'in het wild' zult

tegenkomen. Maar hier komt deze week verandering in!

We halen de dieren uit de jungle naar onze BSO door middel van gave spellen en

leuke knutselactiviteiten. Ook gieren we met dieren en feesten we als beesten

tijdens onze disco in dierenthema. En heb jij wel eens opgelet welke vogels er bij

jou in de buurt leven? Kom er achter tijdens onze vogel-zoektocht.

Het wordt dus weer beestachtig gezellig deze week! Wij zijn er helemaal klaar

voor. Gaan met die liaan!

Groetjes van het BSO team

Maandag 26 juli

Animal Go!
We spelen een variant op Pokémon Go! We gaan op zoek naar verschillende dieren. Vang ze

door een foto van hen te maken en maak er een jungle dier van!
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Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan!

Toffe toekans
Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Omdat ervoor te zorgen dat

we nog wat vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken knutselen wij ze zelf!

Dinsdag 27 juli

Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke lijnen).

Die kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

filmdag
Vandaag gaan we op reis naar de bioscoop. Welke film het wordt is nog even een verrassing

Monkey platter
Heb je wel eens gehoord van een monkey platter? Dit is een groot bord gevuld met allerlei gezond eten.

Proef je mee?

Woensdag 28 juli

Animalsquishy
Squishy's: Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf te maken. Kies het dier wat je het allerleukste

vindt en maak je eigen animalsquishy!
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Wiebelende slangen
Laat de slangen bewegen door slechts een paar ingrediënten bij elkaar te doen. Super cool toch?! Doe

mee en ontdek hoe dit zit.

Alle dieren doen vandaag een beetje raar
We zingen samen het liedje 'Alle dieren doen vandaag een beetje raar'. Kun jij ook muziek maken met je

instrument?

Drinken bij de waterpoel
Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg naar de waterpoel om te gaan drinken. Maar zijn

ze wel snel genoeg?

Donderdag 29 juli

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

natuurlijk maar als lekkere snack!

Vogels zoeken
Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op onderzoek uit en proberen de vogels te

lokken.

Vondelpark
We gaan naar het Vondelpark om de vogels te spotten en bij warm weer gaan we het kinderbadje

opzoeken.

Vrijdag 30 juli
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Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Wordt ranger en ga op het

geluid af, zodat je de dieren kunt spotten.

Bruisende kokosnoot
Wauw, dit is echt een mega gaaf proefje! We laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen en

bruisen. Het is leuk om te zien en het ruikt ook nog eens erg lekker!

Party Animals
Word een echte Party Animal! We gaan gieren met dieren en feesten als beesten! We doen allerlei

danspelletjes en houden een disco in dierenthema.
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