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Reis om de wereld week 3: Zuid Amerika
Hola, que tal? Hallo, hoe gaat het?

Ja, deze week hoor je wel meer Spaanse woorden voorbij komen, want we

hebben deze week een Zuid-Amerikaans thema. Toch wordt er niet alleen maar

Spaans gesproken in Zuid-Amerika. In Brazilië bijvoorbeeld wordt Portugees

gesproken.

Deze week gaan we op onderzoek uit in de jungle, maar ontdekken ook zon, zee

en strand. Gooi je heupen los tijdens het Caribische carnaval en geniet onder de

palmbomen van Suriname van een heerlijke bananensplit.

Hasta luego, amigos! (Tot later, vrienden)!

Groetjes van het BSO-Team 

Maandag 26 juli
Diep in de jungle

Regenboog kameleon
Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!
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Levend junglememory
Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk dier zijn zij? Raad de meeste paren bij

elkaar en win!

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!

Fruitslang
Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk

en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke traktatietip!

Dinsdag 27 juli
Zon, zee en strand

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast

maakt 'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.

Ontdek zon, zee en strand!
Als je een schelp tegen je oor houdt lijkt het toch net of je de zee kunt horen. Hoe kan dat eigenlijk? En hoe kun

je zelf een regenboog maken? Dit soort vragen komen aan bod tijdens deze proefjes!

Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de stok door danst

zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?

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.

Woensdag 28 juli
Brazilië
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Ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken. Wij maken onze eigen ganzá shaker!

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit

mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Junglegroen
Hoe groeit al het groen in de jungle?! Niet alle planten krijgen evenveel lucht en licht. Wat gebeurt er dan? Wij

proberen het uit te vinden!

Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een dansstijl wat als fitnessprogramma wordt

gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!
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Donderdag 29 juli
Suriname

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een

lekkere luie hangmat en een cool drankje in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen met ons

gaat maken!

Gezonde bananensplit
Suriname is een land vol bananenbomen. Daar moet toch iets lekkers van te maken. Wat dacht je van een

bananensplit. Deze variant is even anders. Stukken gezonder en heel lekker!

Speeltuin Frederik Hendrikplantsoen.
Klimmen en klauteren bij het Frederik Hendrikplantsoen

Trek je makkelijke kleding aan.

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!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet

lopen.

Vrijdag 30 juli
Caribische eilanden
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Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol

en behanglijm en smeren maar!

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg! Een Caribische carnavalstooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit zelf door de

natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Caribisch carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen

en meer! Wij gaan met eigen instrumenten ritme leren kennen!

Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in carnavalsstijl, doe

mee!
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