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

Maandag 24 juli

Wat zit er in mijn rugzak?
Welk verhaal vertelt een goed gevulde rugzak
ons?
De vakantie begint en ja wat neem je nou
mee als je op vakantie gaat? Iedereen gaat
ergens anders heen. De BSO gaat kamperen
in het bos...wat zal er in onze rugzak zitten?
Maar wij willen ook weten waar jij heen gaat
en wat er dan in jouw rugzak zit. 
Aan het eind van de vakantie gaan we de
rugzakken nog eens bekijken maar dan met
wat je mee terug genomen hebt!

Natuurlijke ketting maken
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg
mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan
vandaag naar buiten om onze eigen ketting te
maken, dit doen we van natuurlijke
materialen. 

Dinsdag 25 juli

Op jacht naar takken
We gaan in de omgeving van de Naturij op
zoek naar mooie grote en stevige takken om
te gebruiken voor onze andere activiteit.
Wie vindt de meeste en mooiste takken?

Gekleurde takken
Als basis voor onze regenboogboom hebben
we takken nodig. Het liefst een paar hele
grote! Hiervan maken we kleurrijke mooie
creaties. 

Kabouterpad
Vandaag gaan we het kabouterpad volgen,
wat zullen we allemaal ontdekken tijdens
deze wandeling?

Woensdag 26 juli

Boom Sandwich
Wat een camping gevoel geeft dit! We maken
sandwiches in de vorm van een boom.
Heerlijke snacks en nog gezond ook. 

Hutten bouwen
We gaan hutten bouwen! We verdelen de
groep in 2 (of meer) groepjes en ieder
groepje gaat een eigen hut maken met de
spullen die we in het bos van de Naturij
kunnen vinden. Denk aan takken maar ook
bladeren! Als de hutten klaar zijn kunnen we
bij elkaar op visite komen om de hutten te
bekijken.

Donderdag 27 juli

Vrolijke natuursoep
Buiten gaan we op zoek naar ingrediënten
voor ons natuurlijke soepje. Ons doel is
vandaag een gekleurde, heldere soep te
maken, dus als we zand en modder
gebruiken lukt ons dat niet. Wat kunnen we
dan wel gebruiken? 

Dansworkshop SDC
Samira gaat voor ons een echte forest/jungle
dansworkshop organiseren. Dus trek je
dansschoenen aan!

Vrijdag 28 juli

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi,
banaan en mandarijn hebben we nodig voor
dit tropische hapje.

Anne Maria Koekoek - the forest
Iedereen kent het spel Anne Maria Koekoek
maar wij spelen het iets anders! Hiervoor
gaan we het bos in en in plaats van stil te
staan als degene zich omdraait, staan we
allemaal stil achter een boom! Degene die
hem is mag ons dus niet zien! Wie is de
snelste?

Maandag 31 juli

Zonnevanger
Eerst gaan we naar buiten, op zoek naar
mooie blaadjes, takjes en misschien zelfs
bloemen. We verwerken ze in een mooie
zonnevanger die we voor het raam kunnen
hangen.

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag
van de tegenstander te veroveren? 
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Dinsdag 1 augustus

Takjesdans
Lukt het jou om snel een takje op te pakken?
Een gezellig dansspel! Eerst zoeken we voor
alle kinderen een takje, niet te groot niet te
klein, deze leggen we net als bij de
stoelendans rond de dansvloer, zodra de
muziek stopt pak je snel een takje, degene
zonder takje is af. Zo ga je door tot er een
iemand overblijft, de snelste!

Coole brillen
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!
Deze bril gaan we versieren met dingen uit
de natuur, veertjes, bloemen, takjes, je kan
het zo gek niet bedenken!

Woensdag 2 augustus

Eilandtikkertje
Ren voor je leven! Het eiland kan je redden.
Maar pas op: niet voor lang! 

Workshop Museum Dr8888
Museum Dr8888 gaat voor ons een workshop
samenstellen wat aansluit op ons thema Play
the forest school way! Vol Kunst en Natuur. 

Het grote voelspel
Voel en raad in dit vieze voelspel!
Alles wat je voelt komt voor in het bos of daar
om heen. 

Donderdag 3 augustus

Modderkeuken
Restaurant 'Modder Keuken' is geopend! Er
worden de creatiefste taarten gebakken en
soepen gekookt. Wie durft er ook echt een
hapje van te eten?

Besluipen
Ben jij een goede dief? Besluip en steel het
voorwerp!

Vrijdag 4 augustus

Fiësta Forest
Fiësta Forest is een spellencircuit met
allemaal bos spelletjes. Je loopt als het ware
zo vanuit je luie stoel echte survival spellen
te spelen. Doe lekker mee! 
(Omgeving kabelbaan)

Windmolens van blaadjes
Blaadjes horen natuurlijk aan de bomen.
Soms vallen ze ook wel eens van de bomen
af, die blaadjes gaan wij vandaag gebruiken.
We maken er ons eigen molentje van!

Maandag 7 augustus

Kabouterhuisje knip, kleur en
bouwwerkje
Bestaan kabouters echt of niet? Het maakt
niet uit want we maken in ieder geval
sprookjesachtig mooie kabouterhuisjes!

Ontdekkingstocht: Onkruid of plant?
Hebben jullie wel eens onkruid in de buurt?
Of is het stiekem gewoon een plant? Soms is
het zo lastig om het verschil te zien... Wij
gaan daarom op ontdekkingstocht en
proberen het onkruid van de planten te
onderscheiden. 

Dinsdag 8 augustus

Een gieter maken
Plantjes water geven is belangrijk in tijden
van veel droogte. Dat je dat ook kunt doen
met een zelfgemaakte gieter maakt het
werken in de tuin natuurlijk wel extra leuk.
Heel eenvoudig om te doen. Heb je zelf nog
lege plastic melkflessen thuis? Neem ze
mee! Met dop!

Bos geluiden, wat horen we allemaal?
We gaan heel stil het bos in en luisteren we
naar de verschillende geluiden die we horen. 

Woensdag 9 augustus

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

Pijl en Boog maken
Overleven in het bos, vroeger had je daarbij
ook een pijl en boog nodig! Wij gaan deze zelf
maken, met touw, takken en je kunt hem
versieren met verf en papier.

Donderdag 10 augustus

Stempelen met bladeren.
Wat je allemaal wel niet kunt met de
bladeren die uit de bomen vallen...vandaag
gaan we stempelen met bladeren.
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Foto scavenger hunt: natuur
Heb jij een goede speurneus? We doen
vandaag een foto speurtocht! Hierdoor
ontdekken we de natuur op een hele
bijzondere en leuke manier. 

Vrijdag 11 augustus

Grondig experiment
We gaan lekker naar buiten en ontdekken
wat er allemaal in de grond zit! Hier doen we
proefjes mee: wat gebeurt er bijvoorbeeld als
we er water bij doen? 

Boswandeling Beetsterzwaagse bos
We gaan een heerlijke boswandelig maken in
het Beetsterzwaagse bos! let goed op voor
herten maar ook voor slangen....

Huisje bouwen van takjes
We gaan een klein huisje bouwen van takken
voor de playmobil of lego poppetjes. Een
vloer, muren, een dak en natuurlijk een
deurtje anders kunnen ze er niet in.

Maandag 14 augustus

Boze Wolf
Wil jij de fee zijn bij dit sprookjesachtige
spel?

Modderverven
Kun je alleen maar met verf verven en
schilderen? Nee hoor, met modder kan ook
prima! Ben je benieuwd naar hoe dat gaat?
We gebruiken een paar stevige kwasten en
gaan lekker aan de slag.

Blotevoetenpad
Doe die schoenen/slippers maar uit! wij gaan
het blotevoetenpad ontdekken!!

Dinsdag 15 augustus

Eend, Eend, Zwaan
Ben jij de eend of toch de zwaan? Ren er dan
maar gauw achteraan!

Symmetrische natuurcollage
We worden symmetrische kunstenaars! Met
materiaal van buiten maken we de mooiste
schilderijen. Symmetrie is iets wat we veel in
de natuur zien. Kijk naar een spinnenweb of
vlinders! We gaan een symmetrisch schilderij
maken en zo maken we kennis met
symmetrie. 

Woensdag 16 augustus

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!

Natuurkunst
We trekken de natuur in en kijken wat we
tegen komen. We hebben wat voorbeelden
van schitterende kunstwerken die in de
natuur gemaakt zijn. Je kunt ze individueel
maken maar ook groepskunstwerken zijn
mooi. Wat voor materialen komen we tegen
en wat gaan we creëren? We maken een foto
van het eindresultaat.

Workshop Museum Dr8888
Ook vandaag laten we ons weer verrassen
door Museum Dr8888, deze workshop zal
anders zijn dan de vorige maar wel ook
aansluiten op ons thema.
Een middag vol Kunst en Natuur.
Verdere info volgt nog

Donderdag 17 augustus

Tropische cocktails maken
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig
terras... voor elke gelegenheid valt er wel
een lekkere cocktail te bedenken. Maar
waarom zouden alleen grote mensen van die
lekkere mixdrankjes mogen genieten? Omdat
er alcohol inzit? Kom nu, dan maken we toch
versies zonder sterkedrank die een beetje
anders maar minstens even lekker smaken.
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Boom overtrekken.
Hiervoor hebben we nodig, wit papier, aarde
en een boom.
Door het papier tegen de boom aan te houden
en daar met aarde overheen te wrijven krijg
je een leuke verrassing. 

Vrijdag 18 augustus

Bouw een insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege
bloempotten, wc-rolletjes? Misschien hebben
jullie in de tuin zelfs nog wel
(ventilatie-)bakstenen die jullie niet meer
nodig hebben? Ook stukken hout zijn
welkom. Neem wat mee naar de BSO want
we maken er een insectenhotel van. Waarom
we dat gaan maken leggen we je nog uit!

Vossen en Kippen spel
Tok, tok, tok, toooook! Ahoeeeeee! Kippen en
vossen opgelet! Anders kan je zomaar
afgetikt worden.

Maandag 21 augustus

Boom knutselen
Bij het zien van een boom denken we vaak
meteen aan het bos. Er zijn zoveel
verschillende bomen, veel van die bomen zijn
eerder in deze vakantie al aan ons voorbij
gekomen. Vandaag mogen de kinderen zelf
een boom maken, hij mag echt bestaan of
een fantasie boom zijn en de boom hoeft niet
perse in de bossen te groeien.

Journey Stick
Tijdens een wandeling in de natuur vinden
kinderen allemaal "schatten", deze schatten
kun je aan een stok of tak (voor de kleinste is
stevig karton en dubbelzijdig tape handig)
vast maken en zo maak je een reis stok! 
Een stok met al je schatten en herinneringen
aan de wandeling.

Dinsdag 22 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! 

Twig and string
Creatief met takjes en touwtjes, verschillende
vormen, kleuren en ideeën. 

Woensdag 23 augustus

Hart voor de natuur
Hou jij van de natuur? Geniet er van tijdens
deze activiteit en laat zien dat je van de
natuur houdt! We maken een hart met behulp
van al het moois dat er te vinden is in de
natuur.

Aap en de kokosnoot
Kan de aap de kokosnoot pakken? Of let jij
supergoed op als groenteboer?

Donderdag 24 augustus

Zoek de boom!
Heb je wel een goed gekeken naar blaadjes
aan de bomen? Elke boomsoort heeft zijn
eigen bladeren. Vandaag gaan we aan de
hand van blaadjes kijken welke boom erbij
hoort. Zo leren we de natuur goed kennen!

Blad afdrukken
Je kunt zoveel verschillende dingen doen met
bladeren. Deze keer een afdruk op papier
met het sap van het blad zelf. 

Vrijdag 25 augustus

Duizendpoottikkertje
Hoe lang is een duizendpoot? Tik zoveel
kinderen als je kunt en breek het record!

Mooi met mos en ander natuurlijk
materiaal
Heb je thuis nog een oud fotolijstje dat je niet
meer gebruikt? Neem die dan mee zodat we
dit vandaag kunnen gebruiken voor het
kunstwerk dat we gaan maken met
natuurlijke materialen en dan vooral met
mos. Mossen kun je over heel de wereld
tegenkomen tot zelfs op de polen en in de
woestijn toe, maar het liefst bevinden ze zich
op schaduwrijke vochtige plaatsen. We gaan
eerst mos verzamelen!
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Theater workshop Anne Bo
Anne Bo gaat weer een leuke
theaterworkshop met ons doen vandaag! en
deze keer is ie wel heel bijzonder...we
hebben namelijk vooraf aan deze workshop
een grimeuse op bezoek die ons gaat
schminken zodat we nog beter in karakter
kunnen komen. Deze workshop zal gezien
het thema in het bos plaats vinden! Laat je
fantasie op de vrije loop...

Workshop Schminken
Vandaag komt er een echte grimeuse om ons
het een en ander uit te leggen over hoe jezelf
of een ander te schminken. Dit uiteraard
aansluitend op ons thema Play the forrest
school way. Er volgt deze dag nog een
workshop aansluitend op deze...

Maandag 28 augustus

Wat zit er in mijn rugzak?
Welk verhaal verteld een goed gevulde
rugzak ons? Waar geweest bent, wat je
gedaan het, wat je gezien hebt? Ontdek door
de rugzak elkaars vakantieverhalen. Neem jij
zelf ook een gevulde rugzak mee? Vraag ons
maar even wat precies de bedoeling is en dan
leggen wij het aan je uit!

Zeilbootje maken
Schip Ahoy! We bouwen zelf een bootje waar
we ook echt mee kunnen spelen! Hijs de
zeilen, met volle kracht voor uit!!

Dinsdag 29 augustus

Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die
we na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's,
regen en wolken maken! Ben je ook zo
benieuwd hoe we dat gaan doen? 

Bzzzzz blije bij
In de lente vliegen de bijen en de vlinders
weer vrolijk rond! Dit blije bijtje is echt leuk
om te maken!

Woensdag 30 augustus

Proefje: wat gebeurt er met de kleur?
We gaan een test doen. We verklappen het
maar meteen; lang niet altijd lukt dit goed.
Dit is afhankelijk van de kleurstof en van de
plant die we gebruiken maar als het lukt dan
heb je echt een cool resultaat! En als we
geen geschikte plant kunnen vinden dan
gebruiken we papier!

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.

Donderdag 31 augustus

Bos in doos
Deze vakantie zijn we veel met het bos en de
natuur bezig geweest, om te kijken wat we
nou allemaal geleerd en gedaan hebben gaan
we een eigen bos in en doos maken. Hoe ziet
jou bos eruit en wat zou je graag zelf in het
bos zien.

Dansworkshop SDC
Om de zomervakantie goed af te sluiten en
dansend aan het nieuwe schooljaar te
beginnen geeft Samira ons nogmaals een
forrest/jungle dansworkshop, wel een beetje
anders als die in het begin van vakantie!

Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom
je van alles tegen: mooie veren, schelpen,
blaadjes, takjes en stenen... heel veel stenen!
De mooiste, rondste en gladste kiezels stop
je in je zak en neem je mee naar huis. Die
komen namelijk goed van pas als je
verhaalstenen wilt maken. Dat zijn stenen
met een zelfgeschilderde afbeelding en bij
elke afbeelding hoort een liedje of mooi
verhaal!

Vrijdag 1 september

Magische Modder
Gewone modder wordt magische modder
met behulp van een beetje zuiveringszout en
azijn. Wow dit is een coole ervaring, moet je
echt meemaken!
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Tijdcapsule
Maak je eigen tijdcapsule, verstop deze en
open de tijdcapsule over een paar jaar....alle
herinneringen zijn bewaard gebleven. 
Wij wachten een school jaar voor we de
tijdscapsule open maken. Dus begin zomer
2018 gaan we hem weer opzoeken en kijken
wat we er aan het begin van het schooljaar
ingedaan hebben.


