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07 tot en met 11 augustus

Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten
luieren. Deze week staat in het teken van de
tropische natuur en de dierenwereld! Het is
hartstikke leuk en leerzaam om te kijken wat er in de
natuur gebeurt en wat de dieren allemaal doen. 

Door middel van allerlei leuke proefjes,
dierenknutsels en spellen krijgen we een beestachtig
gezellige week!

Groetjes, 
Het team van de BSO

Maandag 7 augustus

Natuur en creatief 4-12 jaar: Natuurlijk
weven (weefkunst)
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke
materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te
doen! We moeten op zoek naar geschikte takken
en mooie natuurlijke materialen. We hebben
ook een beetje wol nodig en dan kunnen we aan
de slag.

Dinsdag 8 augustus

Natuur en creatief 4-12 jaar: Mandala
op een bord
We gaan lekker naar buiten en kijken om ons
heen wat voor mooie bladeren, kleine stenen,
stokjes, veren, bloemen enzovoort we allemaal
zien. Allemaal nemen we een rond papieren
bord mee en creëren een mandala.

Eten en drinken 4-12 jaar: Rijstwafels
vermomd als dieren
Wat zijn ze leuk! We maken een muis, een
bruine beer, een ijsbeer, een....? Verzin jij er
zelf ook nog een paar? Eet smakelijk!

Woensdag 9 augustus

Creatief 4-12 jaar: 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
cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je
vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat
maken!

Donderdag 10 augustus

Blote Voetenpad
Het Blote Voetenpad is een mooi en avontuurlijk
wandelpad, in beheer bij Staatsbosbeheer. Dit
bijzondere pad is erg leuk! Het Blote Voetenpad
is natuurlijk het leukste op blote voeten. Vies
worden mag hier en moet zelfs, soms is er door
de modder geen ontkomen meer aan. Onderweg
is er van alles te doen en te zien. Een extra
setje kleding voor kinderen is geen overbodige
luxe.

Vrijdag 11 augustus

13:00-16:00
uur

Groene activiteit
Vandaag komt Nathalie van Bergen een "groene
activiteit" met jullie doen op de BSO.
Wat jullie precies gaan doen, dat is een
verrassing en zie je op de dag zelf. Het heeft in
ieder geval iets te maken met de natuur.


