
Week 1: Hawaii vvDrachten
23 tot en met 27 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 23 juli

Natuur en techniek 4-12 jaar: Maak
een zonnewijzer!
De berg Haleakala (huis van de zon), een
vulkaan op Maui, is bij toeristen op Hawaii
bijzonder geliefd.  Wij gaan onze eigen
zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd
bijhouden!

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!

Natuur en proefjes 4-12 jaar:
Modderlava Magisch Modder
Gewone modder wordt magische modder
met behulp van een beetje zuiveringszout en
azijn. Wow dit is een coole ervaring, moet je
echt meemaken! 

Dinsdag 24 juli

Dansworkshop op locatie met
LightitUp
Juf Jessica  van LightitUp komt langs op
locatie en gaat heerlijk een uurtje met ons
dansen!

Natuur 4-12 jaar: 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.

Woensdag 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!

Creatief 7+: Strandmobiel met
schelpen
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen
door het maken van deze mobiel. Als de wind
er zachtjes tegen blaast maakt 'ie bovendien
ook nog prachtige geluidjes.
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Spel 4-12 jaar: Fruitmand
Ben jij een peer of een appel? Doe mee met
dit fruitspel!

Donderdag 26 juli

Creatief 4-12 jaar: Hawaii
bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse
bloemenkrans of kralensnoer gedragen als
lichaamsversiering. Onder inwoners van
Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen
bij officiële ceremonies maar wij gebruiken
'm gewoon om te vieren dat we vakantie
hebben!

Sport en spel 4-12 jaar: Eilandtikkertje
Ren voor je leven! Het eiland kan je redden.
Maar pas op: niet voor lang! 

Vrijdag 27 juli

Eten en drinken 7+: Slipper Sandwich
Wat een zomers gevoel geeft dit! We maken
sandwiches in de vorm van een slipper.
Heerlijke snacks en nog gezond ook. 

Sport en spel 4-12 jaar:
Slingertikkertje
Zorg dat je niet bij de slinger hoort! Dus... ren
weg voor de tikker!

Creatief 4-12 jaar: Hulameisje en
zeemeerminvriendin
Hula betekent dans. De traditionele dans van
Hawaii kun je nog zien tijdens vele mooie
festivals. En met een beetje fantasie maak jij
ook een lieflijke Hula danseres. Of maak je
liever een zeemeermin uit de Stille Oceaan?


