
AKROS BSO VTC

Zomerpret week 4 VTC 2
Deze week gaan wij gezonde lekkere dingen bereiden. Ben jij goed in de keuken

en kan jij niks aan laten branden? Wij gaan het zien deze week. Doe je schort

alvast maar aan!

Maandag 2 augustus
Groene dag
Op deze groene dag gaan wij hapjes maken in het groen. Wat voor dieren kunnen jullie in het groen namaken?

Na het maken van de hapjes gaan wij lekker naar de groene natuur, het vondelpark. Neem je zwembroek mee

als het mooi weer is, en een handdoek is ook handig!!

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

Vondelpark
Lekker genieten van de natuur en het water! Neem je zwembroek en handdoek mee, dit word genieten!

Dinsdag 3 augustus
Smoothie dag
Vandaag gaan wij lekkere smoothies maken! Wat voor smoothie maak jij? we hebben verschillende soorten

fruit, dus kies maar uit! Na de verfrissende smoothie gaan wij naar de piratenspeeltuin waar jullie lekker kunnen

klimmen, klauteren en glijden!
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Oranje smoothie
De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gezonde sinaasappels. We maken een slurp smoothie.

Piratenspeeltuin
Klimmen, klauteren en glijden. Alles kan in het mooie piratenspeeltuin!

Woensdag 4 augustus
Frisse dag
Vandaag gaan we naar het noorden om even af te koelen. We gaan sneeuwpoppen omgooien en zweedse

pannenkoeken bakken

Sneeuwpop gooien
Kun jij de hele toren van sneeuwpoppen omgooien? Pak een 'sneeuwbal' en mik nauwkeurig op de

sneeuwpop toren!

Zweedse pannenkoeken
Dit zijn heerlijke, lichte pannenkoeken. We serveren ze met fruit of jam. Nou vooruit, een beetje Hollandse

poedersuiker of stroop mag ook best wel!

Donderdag 5 augustus
Houden jullie van wraps? Deze wraps worden heerlijk! Wat ga jij op je wrap doen? Als ze eenmaal gemaakt zijn

nemen we ze mee naar de havelaar, waar je deze lekker kunt opeten, en daarna leuk kan spelen!
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Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder gezien. Ook zo benieuwd

hoe ze zullen smaken?

Havelaar speeltuin
Lekker spelen bij de havelaar! Voetballen, basketballen, alles kan!

Vrijdag 6 augustus

Fruit smoothie maken
HHmmm de lekkerste fruit smoothie maken met jou favoriete fruit!

Volleyballen
Een variant van volleybal met waterballonnen! Wie gaat er helemaal nat worden!
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