
Zomervakantie Week 1: Hawaii - BSO Op
Stelten

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

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 25 juli

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!

Workshop Goochelen
Goochelaar Laurens Weigand leert jullie
goochelen!
Dit bestaat uit een centrale show, gevolgd door
een workshop. De kinderen krijgen de
materialen en mogen deze ook behouden zodat
ze te allen tijde de trucs kunnen uitvoeren en
op dat moment zelf de goochelaar zijn!

Donderdag 27 juli

Groene activiteit
De biotoop is een groot terrein vol verrassingen.
Vandaag ga je samen met Nathalie (van Altijd
Jarig) struinen bij de Biotoop om materialen te
verzamelen. Hiermee gaan we leuke dingen
doen. Wat precies, dat is nog een verrassing.

Creatief 7+: Hawaii Tiki bouwen
Tiki's zijn beelden die oorspronkelijk gemaakt
werden in Hawaii. Deze werden uitgesneden in
hout of steen en in de vorm van figuren uit de
Hawaiiaanse godenwereld. Wij gaan ze vandaag
maken van karton!


