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Natuur avontuur
Hallo allemaal,

Ga je mee met ons op avontuur in de natuur?! Er is zoveel te ontdekken als je

goed om je heen kijkt. Je valt soms van de ene verbazing in de andere. We doen

diverse onderzoekjes, eten avontuurlijke hapjes en leren door diverse spelletjes

meer over de natuur. 

Ontdek snel waarom wij ons thema "Natuur Avontuur" hebben genoemd en

kom naar de BSO deze vakantie! 

Groetjes van het BSO team

Maandag

Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en hazen voeren een felle strijd. Wie slaagt er in de meeste klavertjes,

en dus de meeste punten te verzamelen?

Natuursculptuur
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei spullen uit de natuur te verzamelen. Vervolgens maken we daar onze

eigen afdruk van in klei en doen we het in de oven, zo krijgen we natuurafdrukken!

Naar het Amsterdamse bos
Wij gaan samen met de kinderen leuke natuur spullen zoeken voor onze activiteiten.
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Dinsdag

Kleurige hyacinten
Het voorjaar komt er aan! Alle bloembolletjes komen weer boven de grond. Hebben jullie al een hyacint in de

tuin? Of in een pot op tafel? We kunnen zelf ook een mooie hyacint knutselen!

Bankje in het park
Drama, drama, drama! We gaan vandaag heerlijk improviseren en kunnen zomaar even lekker gek doen!

Word een echte scout
Yalahiii! Dit is de openingsgroet van de welpen bij de scouting. Het betekent 'laten wij gaan jagen!' We gaan

allemaal scouting-activiteiten doen. Wie is de beste padvinder van ons allemaal?!

Donderdag

Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen, blaadjes, takjes en

stenen... heel veel stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van maken.

Groot en klein in de natuur
Grote blaadjes en kleine blaadjes, zoveel kleuren, geuren en soorten. We gaan tellen in de natuur.

Natuurketting
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan naar buiten om onze eigen

ketting te maken, dit doen we van natuurlijke materialen.

Maandag
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Broodjes op een stok
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!

Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies mogen worden,

want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere jongens en powergirls!

Bloembollen planten
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten deze bollen in het

voorjaar. Help je mee?

Dinsdag

Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprieten,

takken en noem maar op...wij zien het als kunst!

Boszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’.

Aan de hand van een zoekkaart gaan we de natuur verkennen.

Naar de duinen in Overveen
Vandaag gaan de kinderen lekker de duinen in en volledig spelen in de natuur.

Donderdag
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Panty poppetjes
We beginnen met een kaal koppie maar met een beetje geduld kun je straks de haren knippen van deze

poppetjes EN ze lekker opeten!

Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen

kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!

Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes te

gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

 

AKROS BSO Coco

Natuur avontuur

25 april t/m 06 mei


