
AKROS BSO De Zeeheld

Reis om de wereld: Week 2 Afrika
Hallo allemaal,

Na een weekje in de wildernis gaan we op safari! We vliegen naar Afrika! We

stappen natuurlijk niet echt in een vliegtuig, maar op de BSO gaan we helemaal

op in de sfeer van de wereld. In dit prachtige werelddeel maken we kennis met

de Afrikaanse dorpen, hun geweldige muziek, het heerlijke eten en natuurlijk de

wonderbaarlijke dieren die hier leven.

Ook gaat Juf Marjam juliie meer vertellen over Marokko! Ze heeft daar veel familie

wonen, dus ze weet alles af van dit land! Wat we gaan doen... is een verrassing!

Trek met de nomaden mee door de woestijn of ga tijdens een safari over de

savanne op zoek naar de "big five". Laat je deze week verrassen door al het

moois dat Afrika heeft te bieden. Heb je zelf nog leuke ideeën in dit thema; we

horen het graag!

Groetjes van het BSO-team 

Maandag 19 juli
In Oosterse sferen

We brengen de BSO vandaag in oosterse sferen!
Verrassingsactiviteit met juf Marjam!
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Dinsdag 20 juli
Nomaden in de woestijn

Zingen als in Afrika
Ieder land heeft een eigen soort muziek. Heb jij al eens een echt Afrikaans lied gezongen? Probeer het maar

eens?!

De woestijntocht
We doorlopen een super gave woestijntocht! Tijdens deze woestijntocht komen we meerdere oefeningen

tegen die jullie samen kunnen uitvoeren. Durf jij het zelfs geblinddoekt aan?

Workshop Batik
We gaan vandaag naar museum 't Schip. Voor een cursus Batik. Weten jullie wat dit is?

Woensdag 21 juli
Afrikaans swingen

Muziek met natuurlijk materiaal
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met van alles rammelen, ritselen, plonsen,

trommelen, doe mee!

Donderdag 22 juli
De Afrikaanse "Big Five"
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Papieren neushoorn
Helaas zien we dit mooie dier niet dagelijks langslopen. Maar als we hem zelf maken kunnen we hem wel elke

dag bekijken! Handig!

Op zoek naar wilde dieren!
We gaan vandaag naar Artis; welke dieren vind je ook in Afrika??

Vrijdag 23 juli
Op de savanne

Struisvogels
De struisvogel is de snelste loopvogel en het snelste landdier op twee poten. Ze kunnen een half uur lang wel

een snelheid van 50 km/u halen. Wij knutselen vandaag deze grote vogels.

Zebracake
Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een zebracake bakken, met jawel,

zebrastrepen!

Vrijdag 23 juli
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