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Reis om de wereld Week 5 Noord Amerika
Hallo allemaal,

Als we het hebben over Amerika dan bedoelen we meestal de Verenigde Staten.

Als we terug gaan in de tijd dan was dit het land van de bijzondere

dorpsstammen, cowboys en leven op de uitgestrekte vlaktes. Maar de Verenigde

Staten is ook het land van Hollywood.

Maar wist jij dat ook Mexico en Canada bij het werelddeel Noord Amerika horen?

Deze landen zijn we natuurlijk niet vergeten. Dus kom maar op met die

sombrero's en piñata's. Na deze hitte gaan we afkoelen in de koude en wilde

natuur van Canada. Op zoek naar bevroren schatten en ijsberen!

Geniet van deze week vol muziek en avontuur!

Groetjes van het BSO team 

Maandag 9 augustus
Tipi's en tooien

Tipi(sch) natuurlijke kunst
Denk je eens in dat je leeft in een wereld zonder stiften of potloden: hoe kun je dan een kunstwerk maken? Met

behulp van de natuur!
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Portretten met tooien
Dit portret vraagt wat geduld, maar wordt fantastisch. Versier je portret met mooie schilderingen en een

prachtige tooi. Prachtige veren mogen natuurlijk niet ontbreken!

Panfluit maken
De panfluit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten werden gemaakt van verschillende

materialen: hout, bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten. Wij maken een panfluit van plastic buisjes.
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Dinsdag 10 augustus
Cowboys en Cowgirls

Cowboy te paard
Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de berijder maar ook de benen van het paard maken

we van houten wasknijpers.

Geitenboerderij
Wij gaan vandaag lekker naar de geitenboerderij. Lammetjes melk geven, eieren rapen en lekker in natuur

spelen.

Trek je makkelijke kleren en goede loopschoenen aan?

Aardappels poffen
Aardappels poffen is één van de lekkerste manieren om aardappels te bereiden. Met de magnetron gaat dat het

snelst, maar in de oven of zelfs op de barbecue worden ze nog lekkerder!

Woensdag 11 augustus
Hollywood

Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je op de muur

van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!

Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van filmsterren uit Hollywood; de hamburger.

We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt beleggen met wat jij lekker

vindt.
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Donderdag 12 augustus
Mexico

Daar zit muziek in!
Heb jij altijd je eigen instrument willen hebben? Maak snel een instrument en speel mee in de bso-band!

Wij gaan vandaag zwemmen in het vondelpark.
Neem je zwemkleding en handdoekje mee.

Vrijdag 13 augustus
Canada

Bevroren schatten
In sommige delen van Canada ligt bijna altijd ijs. In dat ijs kun je allerlei schatten vinden. Wij gaan zelf onze

schatten veiligstellen en ze later proberen open te breken. Bent je al benieuwd?

Miniatuur-natuurpaadje
Als er iets is dat Canada veel heeft, dan is het wel natuur en bos. Kijk goed om je heen en zoek verschillende

schatten uit de natuur voor je eigen miniatuur-natuurpaadje!

Knotshockey
IJshockey is de nationale sport van Canada. We spelen niet op schaatsen en met harde hockeysticks maar

met rubberen stokken! Dit is echt een heel leuk spel om te doen.

Pas op voor de ijsbeer!
Wist jij dat er ijsberen leven in Canada? Nu wel! In dit tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door

in de zee te duiken. Krijgt de ijsbeer er eentje te pakken?
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