
Zomervakantie Week 1: Hawaii - BSO
Bibelebontse Borg

24 tot en met 28 juli

Hallo allemaal,

Deze vakantie gaan wij happy beginnen met het
thema Hawaii! Hawaii is een eiland in de Grote
Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten.
Hawaii staat natuurlijk voor vakantie, kokosnoten,
heerlijke fruithapjes en strand! We wanen ons met de
activiteiten van deze week even een weekje op
vakantie. 

Palmbomen maken, watermeloenpizza's eten,
proefjes met de zon en echte Hawaii Games: we gaan
het deze week allemaal meemaken!

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 24 juli

Sport en spel 4-12 jaar: Hawaii Games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de
mango....? Ja heel wat maffe spelletjes staan er
op het programma. Twee teams strijden tegen
elkaar. Wie verzamelt de meeste punten?

Creatief 4-7 jaar: Slippers met
voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je
deze slippers knutselt. Je kunt je eigen ontwerp
maken en voor de dames is het misschien zelfs
wel leuk om nog een nagellakje aan te brengen
op de teennagels? In ieder geval, welke kleur of
welk ontwerp je ook kiest, dit wordt een
zomerse slipper.

Creatief 4-12 jaar: Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n
manier dat het toch net lijkt alsof je de
allerhipste slippers aan hebt? Dat kan wanneer
we je voeten schminken alsof je echte flipflops
aan hebt. Jij bepaalt het design!

Dinsdag 25 juli

Theater voorstelling
Jullie kunnen vandaag meedoen aan een theater
voorstelling.
Samenspel en gezelligheid op de BSO.... Chantal
Banbergen komt een ontzettend leuke workshop
geven, waarna jullie een echte
theatervoorstelling kunnen laten zien!

Proefje 4-12 jaar: Lavalamp maken
Grappig om te maken. We gebruiken heel
eenvoudig slaolie. Niks geen stekker in het
stopcontact, gewoon eens kijken wat er
gebeurt. Leuk proefje!

Donderdag 27 juli

Zonnekracht schilderijen
Een schilderij kunnen we op heel veel manieren
maken! Met behulp van verf, water én de zon
maken wij de mooiste schilderijen!

10:00-11:00
uur

Dansworkshop - Voor de kinderen van 4
tot 6 jaar!
Dansworkshop!
Dansdocente Veerle Dijkman geeft een
dansworkshop. 
Doe lekker mee en je zult met rode wangen van
de inspanning en vol enthousiasme naar huis
gaan.

11:00-12:00
uur

Dansworkshop - Voor de kinderen van 6
tot 8 jaar!
Dansworkshop!
Dansdocente Veerle Dijkman geeft een
dansworkshop. 
Doe lekker mee en je zult met rode wangen van
de inspanning en vol enthousiasme naar huis
gaan.


