
Zomervakantie Week 2: Pirates of the
caribbean - BSO Bibelebontse Borg

31 juli tot en met 04 augustus

Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten!
We maken schatkisten, spelen allerlei piratenspellen
en eten echte piratenhapjes. Aan het eind van de
week zijn we klaar om de woeste zeeën op te gaan. 

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten? 

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 31 juli

Creatief 4-12 jaar: Piratenhoed +
papegaai
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en
voel je een echte kapitein. Vandaag maken we
een piratenhoed en een papegaai.

Creatief 4-12 jaar: Piratenzwaard
Je eigen zwaard om vijanden mee te verslaan.
Leuk om zelf te maken van karton en te
schilderen in je favoriete stoere kleur. Maak er
vandaag eentje bij ons!

Picknicken in de omgeving bij de
Mikkelhorst
We nemen een lekkere lunch mee, leggen
kleedjes neer op een mooie plek en gaan
gezellig met elkaar picknicken.
Bij slecht weer zoeken we binnen op de BSO een
leuke plek om onze kleedjes te installeren en
maken er een binnen-picknick van.

Dinsdag 1 augustus

Natuur en spel 4-12 jaar: Piraten
natuurtocht
We gaan de natuur in om te kijken wat voor
schatten we daar allemaal kunnen vinden!
Zullen we echte piratenschatten vinden? 

Natuur en spel 4-12 jaar: Vul je
schatkist
Neem van huis een leeg eierdoosje mee als je
dat nog hebt. Dit wordt jouw schatkist die je
nodig hebt voor het volbrengen van een
zoekopdracht. Nieuwsgierig geworden? Doe
mee!

Creatief 4-12 jaar: Tattoosleeve maken
Hou iedereen voor de gek met een arm of been
vol neptattoos! Supercool om te maken!

Donderdag 3 augustus

Naar het Stadspark
We gaan met de BSO naar het Stadspark in
Groningen! 
Lekker spelen, ravotten en dieren kijken. Trek
vandaag goede schoenen aan.


