
Zomervakantie Week 4: Waterwereld - BSO
Bibelebontse Borg

14 tot en met 18 augustus

Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het
strand te gaan en in het water te zwemmen.
Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op
vakantie! Deze week gaan we veel met de
waterwereld doen. We doen waterige proefjes,
maken mooie creaties over de waterwereld en doen
verschillende waterspellen! Soms kunnen we wel een
beetje nat worden, maar ach: dat is toch alleen maar
leuk? 

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 14 augustus

Zeeschildpadden van appel en druif
In sommige landen staat schildpad wel eens op
het menu. Vandaag bij ons ook. Maar geen
echte natuurlijk! Wij gebruiken fruit!

Creatief 4-12: Bedrieglijk tekenen!
Vissen tekenen die op het eerste gezicht heel
erg vriendelijk lijken, maar kijken we wat beter
dan zien we dat ze dat helemaal niet zijn.
Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we dat
echt heel goed kunnen!

Creatief 4-12: Duiken en snorkelen
Onderwater is er zoveel te ontdekken! Zeker in
tropische zeeën. Prachtig koraal, exotische
vissen...wat hoop jij dat je onderwater gaat
zien? Maak je eigen duik!

Dinsdag 15 augustus

09:00-12:00
uur

Groene activiteit
Vandaag ga je met Nathalie (van Altijd Jarig) de
wondere wereld van de natuur onderzoeken. We
kijken naar plantjes, beestjes en laten ons
verrassen door de omgeving van de locatie.
Misschien komen we zelfs wel lieve magische
boswezentjes tegen. Deze wezentjes houden
van knutsels, dus die gaan we voor ze maken.

Donderdag 17 augustus

Eten en drinken: Spaghetti inktvissen
Twee ingrediënten heb je maar nodig om
supergrappige eetbare inktvissen te maken. Een
soort worstjes met wormen zou je het ook
kunnen noemen. Het klinkt misschien behoorlijk
smerig maar eigenlijk is het best heel lekker!

Creatief 4-12: Schelpenvisjes
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes
opplakken en opeens zwemmen de mooiste
visjes rond!

Creatief 4-7: Koraalrif in doos
(aquarium)
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met
tientallen vissen, mooie planten en een explosie
van kleuren! Ontwerp deze morgen je eigen
koraalrif en laat je fantasie de vrije loop!


