
AKROS BSO VTC

Happy in m'n hangmat week 5: Cocktails &
kokosnoten
Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel verschillende

smaken, wij gaan er deze week een paar maken. Natuurlijk horen kokosnoten

ook bij de vakantie, want wie wil er nou niet op een eiland zitten en melk uit een

kokosnoot drinken?

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 9 augustus

Erasmus park picknicken
We gaan lekker buiten picknicken, we nemen lekker fruit, drankjes en brood mee en dat eten we in Erasmus

park.

Hey Macarena!
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was. Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet?

Dans dan lekker met ons mee!
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IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

Dinsdag 10 augustus

Gesmolten kralen armbandjes
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal. We laten ze in de oven smelten tot ze meer op platte

pailletten lijken. Daarna maken we er leuke armbandjes van.

Lovely Limo
We gaan vandaag zelf gezonde limonade maken! Is deze net zo lekker als uit de supermarkt?

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt als het ware zo vanuit je hangmat het

strand op om de spelletjes te spelen.

Plan west
We gaan met de kinderen buiten bij plan west spelen.

Woensdag 11 augustus
Woensdag zijn we dicht.

Donderdag 12 augustus

sportdag
We gaan vandaag met de kinderen sporten, we zullen van allerlei activiteiten doen buiten met de kinderen.

 

AKROS BSO VTC

Happy in m'n hangmat week 5:
Cocktails & kokosnoten
09 augustus t/m 13 augustus



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

sferen!

Vrijdag 13 augustus

Tropisch disco!
Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!

Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te

bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom

maken wij nu kindercocktails!

Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

Bakken
We gaan lekkere koekjes bakken met de kinderen!
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