
AKROS BSO De Zeeheld

Reis om de wereld Week 4 Europa
Hallo allemaal,

Deze week ben je bij ons op de BSO dus je zit niet op een Italiaanse camping of

een Frans vakantiehuis. Maar toch ga je deze week met ons op reis door Europa.

We racen door Europa en maken onderweg de mooiste ijscoupes bouwen aan

de stad Venetie. We ontdekken het geboorteland van Juf Nurten, Turkije! In

Scandinavië gaan we op zoek naar trollen en gaan we de natuur in als echte

Vikingen. En onze race eindigt op een Franse camping met een heerlijk

smulstokbrood en een potje Jeu de boules!

Ook deze week geldt: als de temperaturen tot ongekende hoogtes stijgen,

passen wij ons programma aan!

Groetjes van BSO team

Maandag 2 augustus
Italië

IJscoupe van stoepkrijt
Italië en ijs gaan hand in hand. Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag

kiezen. Maak jij 'm ook?
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Spaghetti piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met spaghetti en marshmallows als enige materialen,

een mega grote piramide te bouwen?

Zand en Venetie
Ken je de stad Venetie? Die stad ligt in het water! Vandaag gaan we onze eigen versie van de stad Venetie in

het zand maken!

Dinsdag 3 augustus
Nederland

Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Het is echt leuk en lekker

om te maken!

Amstelpark
Spelen in 1 van meest bekende parken van Nederland!

Woensdag 4 augustus
Turkije
Vandaag kijken we mee met juf Nurten. Zij is in Turkije geboren; vandaag staat alles in het thema van Turkije.

Turkse pizza bakken
Jammie! we bakken een heerlijke Turkse pizza!

Mozaïek moskee
Maak een mooie mozaïek moskee voor aan de muur! Maak je er meerdere, dan wordt het een toffe slinger!
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Donderdag 5 augustus
Scandinavië

Trollen van steen
Trollen zijn magische wezens uit de Scandinavische mythologie. We gaan op zoek naar stenen! Hier maken we

namelijk de allerleukste, meest grappige trollen van! Hoe komt jouw trol er uit te zien?!

Kubb!
Kubb is Zweeds voor houten blok. Dat past perfect bij dit spel. Pak je werpstokken en gooi de blokken van de

tegenpartij om én als het lukt de koning! Kubb je mee?

Woeste Westen
Als echte viking gaan we hutten bouwen en misschien ook wel een vlot!

Vrijdag 6 augustus
Frankrijk

Jeu de boules
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans spel dat gespeeld wordt met metalen ballen.

Hoewel....plastic ballen kunnen ook prima gebruikt worden.

Modeshow
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval creatiefste outfits. Heb je spullen die

wij hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!

Smulstokbrood
Een stokbrood om van te smullen..! We vullen hem namelijk met allerlei ingrediënten die we lekker vinden. Een

keer wat anders dan een broodje kaas, toch?!
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