
Zomervakantie Week 5: Ravotten en relaxen -
BSO Bibelebontse Borg

21 tot en met 25 augustus

Hallo allemaal,

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens
het ravotten en lekker ontspannen relaxen! Daarom
gaan we het deze week lekker combineren. Onze
activiteiten zijn zowel uitputtend als rustgevend: het
ultieme vakantiegevoel!

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 21 augustus

Verrassings Uitstapje of Activiteit
Vandaag is het een verrassing wat we gaan doen
op de BSO , de pedagogisch medewerkers
bedenken zelf een leuke activiteit of uitstapje .
Van tevoren wordt u door de groepsleiding
geïnformeerd of u nog ergens rekening mee
dient te houden voor deze dag . Zijn jullie ook
zo benieuwd wat we gaan doen ? Nog even
afwachten dus !

Dinsdag 22 augustus

Natuur: Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk
materiaal portretten, poppetjes, monsters of
gewoon leuke vriendjes maken. We laten je een
voorbeeld zien ter inspiratie en daarna trekken
we erop uit! We maken foto's van het resultaat.

Creatief 4-7: Coole zonnebrillen
Hè, wat zie ik nou? Heb je een bril op? Ja, we
maken vet coole brillen vandaag. Eentje voor
jezelf of eentje om weg te geven!

Creatief 4-12: IJsjes met hand- of
voetafdruk
Deze ijsjes die we maken met onze handen en
voeten zien er echt uit om op te eten!

Donderdag 24 augustus

Creatief 4-12: Vang je schaduw!
Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan
onze schaduw! We gaan onze schaduw vangen
en hem mooi versieren met onze zelfgemaakte
krijtverf!

Creatief 4-12: Natuurlijk, verven!
We gaan onze eigen verfkwasten maken. Hoe?
Nou, van natuurlijke materialen! Klinkt leuk
toch? Met behulp van stokken en een aantal
bloemen maken we de mooiste schilderijen!

Creatief 4-7: Heerlijke hangplekjes
maken
Oproepje aan alle papa's en mama's: hebben
jullie nog oude kleden, doeken, kussens of
klamboes over? Wij willen ze overal heen slepen
en lekkere hangplekken bouwen en er in spelen.
Een soort hutje dus! Lever het maar bij ons in
en als het niet erg is dat het een beetje vies
wordt dan kunnen wij er lekker mee spelen!


