
Play the forest way! Bovenbouw
24 juli tot en met 02 september

Maandag 24 juli

Tropische cocktails maken
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig
terras... voor elke gelegenheid valt er wel
een lekkere cocktail te bedenken. Maar wij
maken ze omdat we het begin van onze
vakantie vieren!!!  Deze cocktails zijn
uiteraard zonder alcohol, maar net zo lekker!

Het natuurjournaal
Maak je eigen voorpagina van de krant! Dit
gaan we niet doen op de laptop of computer
maar we maken een hele speciale
krantenpagina. Namelijk van natuurlijke
materialen! Wat zien we in de natuur waar
we iets over kunnen vertellen? 

Dinsdag 25 juli

Stempelen met bloemen
Stempelen met bloemen, gras,
onkruid....alles wat er in de natuur te vinden
is kun je gebruiken voor het maken van een
natuurlijk stempelschilderij.

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag
van de tegenstander te veroveren? 

Woensdag 26 juli

Zelf een stripverhaal tekenen
Het is een vak apart: cartoonist! Oftewel:
striptekenaar zijn. Het is nog niet zo heel
gemakkelijk een heel verhaal in een goed
lopend geheel op papier te krijgen. We doen
een soort workshop striptekenen en
ontdekken stukje bij beetje meer over dit vak!

Smoothie met snor
Snorren zijn zo ontzettend grappig! Vandaag
maken we een heerlijke smoothie met
daarbij een snor-rietje. Leuk om te trakteren
of om voor de grap voor jezelf te maken. 

Donderdag 27 juli

Natuurlijke mode-collages maken
Schoenen aan! We gaan naar buiten om
allerlei mooie dingen uit de natuur te
verzamelen. Blaadjes, takjes, bloempjes,
veertjes enz.
Van alles wat we verzameld hebben, gaan we
een mode-collage maken. Of misschien
maak je wel een masker, een hoed of een
sjaal. Alles mag!

14:30-15:00
uur

Bodyweight workshop!
Lekker in de frisse buitenlucht bewegen, met
de bodyweight workshop van Cesanne! Je
hebt niets nodig, alleen je eigen lijf! Durf jij
het aan? 

Vrijdag 28 juli

(O.v.b.h.) Zwemmen
Als het mooi een warm weer is, gaan we
zwemmen in het water vlakbij vv drachten.
Neem je zwempak/zwembroek mee! Je mag
alleen mee zwemmen als je een
zwemdiploma hebt! 

Natuursculptuur maken
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei
spullen uit de natuur te verzamelen.
Vervolgens maken we daar onze eigen afdruk
van in klei en doen we het in de oven, zo
krijgen we natuurafdrukken! 

Picknick party!
Eerst gaan we onze eigen picknick
voorbereiden en vervolgens... smullen maar!

Maandag 31 juli

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een
partijtje flessenvoetbal. Hou jij het meeste
water over aan het einde?
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Maak een zonnewijzer!
Hoe handig zou het zijn als we niet meer
hoeven te vragen hoe laat het is als we buiten
aan het spelen zijn? We gaan onze eigen
zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd
bijhouden!

Dinsdag 1 augustus

Monsters en co smoothie
Groente? Lekker! Fruit? Lekker! Mixen? Nog
lekkerder! We maken een heerlijke groene
smoothie, bijna net zo groen als mikey van
monsters en co! 

13:00-16:30
uur

Natuurfotografie workshop door Kidz
klix
We gaan zelf aan de slag met fotograferen!
Er komt een natuurfotograaf die ons een
korte presentatie en uitleg gaat geven over
natuurfotografie. Hierna krijg je een eigen
camera, die je na afloop weer inlevert. We
gaan  de natuur in nabij VV Drachten om
foto's maken. De fotograaf maakt na afloop
een fotoselectie en met elkaar kiezen we een
winnende foto.

Woensdag 2 augustus

Wilde Weetjes
Er is zoveel te leren over de natuur. In dit
grote natuurspel wordt onze kennis getest
over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel
waarbij we leren van elkaar en ondertussen
de natuur ontdekken. 

Waterballon vergooien
Gooi je nat! Of toch niet...? 

Donderdag 3 augustus

Botanische kunst (spuitbus techniek)
Eerst moeten we op zoek naar mooie
bladeren. Heb je zelf al mooie bladeren
gezien dan is het handig dat je ze vast plat
maakt en ze wat laat drogen tussen een
dikke stapel boeken. Vervolgens gaan we aan
de slag met de verf techniek. Eerst gewone
verf en dan verf uit een spuitbus. Je zult
versteld staan van het resultaat!

IJshoorntjes met fruit
Deze gevulde hoorntjes zien er niet alleen
heel leuk uit, ze zijn ook nog eens lekker
gezond gevuld met fruit! En om er helemaal
een feestje van te maken dippen we de
randjes van de hoorntjes in pure chocolade
en versieren we ze met nootjes. Het enige
wat we nu nog nodig hebben is een zonnetje
en een hoop kids om de ijshoorntjes met fruit
op te smikkelen.

Vrijdag 4 augustus

Naamplaat maken
Zoek in de omgeving mooie bladeren,
bloemen of dunne takjes.
Maak op een papier met deze materialen je
eigen naamplaat. 

Knapzakjes
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets
meer mee doet? Een oud overhemd mag je
ook meenemen. We gaan knippen en
scheuren en met een stok en een lintje
maken wij er een knapzak van!

Maandag 7 augustus

Anemometer
Van een thermometer heb je misschien al
wel eens gehoord, maar een anemometer?
OK, eerlijk is eerlijk, wij wisten het ook eerst
niet maar het blijkt een instrument te zijn
waar je niet de richting van de wind, maar de
snelheid van de wind mee kan meten. Het
ziet er ook nog eens heel cool uit, dus heb je
zin om er eentje te maken; vandaag is je
kans. 

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan?
Met behulp van keukenpapier laten we
zonder zelf iets te doen het water van het ene
glas naar het andere glas gaan!
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Dinsdag 8 augustus

Zelfgemaakt verfkwasten maken en
ermee verven!
We gaan onze eigen verfkwasten maken van
conifeer, buxus of andere groene takken! Dit
om een stokje met touw binden en hier een
mooie natuurlijk schilderij maken. We laten
ons inspireren door de natuur! 

10 tellen in de rimboe
Een spannende combi tussen tikken en
verstoppen! Hoe minder tellen je hebt hoe
sneller je moet lopen.

Woensdag 9 augustus

Bellenblaas met sokken
Heb je thuis een oude sok liggen die je niet
meer aantrekt? Neem mee naar de BSO! Als
je ook nog een leeg plastic drinkflesje hebt,
neem dat dan ook even mee want we gaan
hier een bellenblaasmachine van maken.

Vlinders vouwen
Het is weer lente en dat betekent dat alles
weer gaat bloeien, maar ook dat de rupsen
ontpoppen in vlinders! Wil jij de eerste
vlinder van het voorjaar maken en
vasthouden? Kom dan met ons een vlinder
maken.

Donderdag 10 augustus

Watermeloen kokosmilkshake
Voor deze milkshake gebruiken we
kokosmelk. Mmmm echt lekker. We moeten
wel even aan de slag met het snijden en
ontpitten van de watermeloen. Als je
meehelpt zijn we zo klaar en kunnen we
genieten.

10:30-11:30
uur

Sleutelhanger met je eigen naam
maken van leer!!!
Jikke komt een superleuke workshop
leerbewerking bij ons op de bso geven!
Je gaat je eigen sleutelhanger met je naam
maken. Hiervoor moet je de letters "slaan" in
het leer. Het ziet er makkelijker uit dan het
is, je moet je hierbij goed concentreren. Het
uiteindelijke resultaat zal super leuk zijn!

Vrijdag 11 augustus

Water estafette
Ga allemaal achter elkaar staan of zitten en
geef een beker water boven je hoofd door
naar achteren. Nog leuker maak er een
wedstrijdje van. Maak 2 team en kijk na 5
minuten welk team het meeste water in de
emmer achter de laatste persoon in de rij
heeft gekregen. Die hebben gewonnen! Pas
wel op! Je kunt nat worden .....

Schaduw tekenen
Ga buiten in de zon zitten, zet iets neer en leg
aan de kant waar de schaduw van jou
voorwerp komt je papier neer ( evt met stuk
karton eronder voor de stevigheid) en teken
de vorm op jou papier! 

Maandag 14 augustus

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

Giant Bubbles - Mega Bellenblaas
Dit is bellenblazen voor gevorderden, je zult
niet weten wat je ziet. Het lijkt wel of je
superkrachten bezit wanneer je een bel wilt
blazen met deze megamix! 

Dinsdag 15 augustus

modderverven met onze ...voeten!!
Zittend op een stoel, met de kwast tussen je
tenen, een mooie verftekening maken met
modder !! Wie durft de uitdaging aan??



Play the forest way! Bovenbouw
24 juli tot en met 02 september

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag
van de tegenstander te veroveren? 

Woensdag 16 augustus

Ice tea maken!
We gaan zelf een gezonde variant van ice tea
maken en natuurlijk drinken!

13:00-16:30
uur

Erop uit!! Rugzakroute Avonturenpad!
Vanmiddag gaan we op pad naar de Alde
Feanen.

We gaan op avontuur in dit grootste
moerasgebied van Fryslân. Met een rugzak
vol onderzoeksmateriaal beleef je de
wildernis. Leer kompas lezen, spoorzoeken,
voedsel vinden, wild observeren, water
zuiveren en meer.

Donderdag 17 augustus

Nature faces
We gaan een zelfportret maken van bloemen,
bladeren en takjes die je in de natuur kan
vinden. Dus eerst eropuit om dit te
verzamelen! Bij terugkomst knip je een ovale
vorm uit dik karton, bv van een oude doos.
Hierop ga je proberen je eigen gezicht na te
maken. Tip: Begin met je ogen, neus en
mond.... 

Slakhinkelen
In een slakkenhuis met vakken kun je
hinkelen. Maak de slak zo groot als je leuk
vindt. Wie houdt dit het langste vol?

Vrijdag 18 augustus

Wandelstok maken
Zoek in de omgeving naar een mooie grote
stok.
Schuur die mooi glad en versier hem.
Bijvoorbeeld met decoratie tape, verf of touw.

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen:
verschillende dieren die we vandaag eens
gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar
als lekkere snack! 

Maandag 21 augustus

(O.v.b.h.) Zwemmen
Als het mooi weer gaan we zwemmen in het
water vlak bij VvDrachten en zwembad de
welle. Dus neem dan je zwemkleren en een
handdoek mee! Je moet wel een
zwemdiploma hebben om mee te kunnen 

Mini Museum
Voor deze activiteit kunnen we heel goed een
schoenendoos gebruiken of een andere lege
doos. Heb je er eentje thuis? Liefst met
deksel: neem maar mee. We hebben de doos
nodig voor het maken van ons mini museum.

Dinsdag 22 augustus

Natuursculptuur maken
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei
spullen uit de natuur te verzamelen.
Vervolgens maken we daar onze eigen afdruk
van in klei en doen we het in de oven, zo
krijgen we natuurafdrukken! 

fruithappen
Ja je leest het goed! Geen snoephappen maar
fruithappen!

Woensdag 23 augustus

Broodjes om een stok
Zelfgemaakt deeg om een stok wikkelen en
lekker bakken maar. Lekker avontuurlijk om
te doen!

Zaklopen
Zaklopen! Wie weet hoe leuk dat is? Lekker
buiten op het grasveld.....Wie is het snelste?
Daarna lekker bijkomen rond de vuurkorf en
broodjes bakken!
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Donderdag 24 augustus

Bedreigd! Speurtocht 8+
De dierentuin is niet alleen maar een leuk
dagje uit. Dierentuinen proberen de mensen
ook dingen te leren over de natuur. Met veel
dieren in de natuur gaat het heel slecht. We
noemen ze dan 'bedreigde diersoorten'. Over
dierentuinen en hun bedreigde diersoorten
gaat deze speurtocht.

Natuurlijk! Boom schijven..
Je krijgt een houten boomschijf....En laat je
fantasie los.
Sla er in een vorm spijkers in en weef er touw
tussen, verf er een mooie tekst op of maak je
eigen boter, kaas en eieren( hiervoor moet je
we steentjes zoeken).

Vrijdag 25 augustus

Flower painting
Met echte bloemen gaan we verven! Hoe
creatief is dat!Durf jij die uitdaging aan?

Waterballonvolleybal
Splash, een waterballon op je hoofd! We gaan
volleyballen, maar dan met water. Doe je
mee?

Maandag 28 augustus

Burchtbal
Bewaak je burcht zo goed als je kunt bij deze
middeleeuwse sport op het sportveld!

Picknick party!
Eerst gaan we onze eigen picknick
voorbereiden en vervolgens... smullen maar!

Dinsdag 29 augustus

Ice tea maken!
We gaan onze eigen ice tea maken!! Van
gember, citroen, limoen e munt!

Windgong maken
We combineren vandaag de natuur met onze
creativiteit en zo zorgen we voor vrolijk
geluid. Als het een beetje waait, maakt de
natuur zelf de muziek! 

Woensdag 30 augustus

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!

Bosje bloemen van worst en kaas
Een bosje bloemen dat je kunt eten klinkt
misschien niet echt logisch maar dat is het
wel! Met worst en fruit maken we het
allerlekkerste bosje bloemen dat makkelijk
gedeeld kan worden. 

Donderdag 31 augustus

Natuur memory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken
voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats
van kaartjes te gebruiken spelen wij met
bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en
blaadjes! 

Water Tijdbom
Geef de tijdbom snel door want
anders....splash!

Vrijdag 1 september

Blader dieren!
Zoek in de omgeving mooie bladeren. Maak
hier leuke dieren van op papier. Knip de
bladeren zo nodig in de vorm die jij wilt ,plak
ze op papier en teken er een oogje in.

13:00-16:30
uur

Hutten bouwen in Spijkerdorp!!!
We gaan een hut bouwen in spijkerdorp!
Samenwerken om zo een mooie hut te
timmeren met elkaar.
Wil je even wat anders dan kan je lekker
spelen in de speeltuin die erbij is.
Een superleuke afsluiting van de vakantie
vind je niet?!


