
Week 2: Pirates of the caribbean Naturij
30 juli tot en met 03 augustus

Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We
maken schatkisten, spelen allerlei piratenspellen en eten
echte piratenhapjes. Aan het eind van de week zijn we klaar
om de woeste zeeën op te gaan. 

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten? 

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 30 juli

Creatief 4-7 jaar: Piraten van
WC-rolletjes
Heb je thuis nog lapjes stof die we mogen
gebruiken? Graag een beetje stoere piraten
kleuren zoals zwart en rood bijvoorbeeld!
Ook lege wc-rolletjes zijn welkom. Neem je
ze mee? We gaan er piraten van maken.

Eten en drinken 4-12 jaar: Piraat van
eierkoek
Lekkere traktatie voor onszelf, we eten een
piraat. Leuk om te maken en lekker om op te
eten.

Spel 4-12 jaar: Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit
leuke balspel? 

Dinsdag 31 juli

Spel 4-12 jaar: Piratenbingo
Wie heeft het eerst die typische plaatjes die
met piraten te maken hebben? Heb jij je kaart
vol? Roep: BINGO!

Expeditie Robinson
Op een onbewoond stukje land buiten
Drachten gaan we in verschillende teams
samenwerken om de bekende opdrachten
van Expeditie Robinson zo goed mogelijk uit
te voeren. Wie blijft het langste staan en
werkt het beste samen?

Creatief 4-12 jaar: Piratenhoed +
papegaai
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en
voel je een echte kapitein. Vandaag maken
we een piratenhoed en een papegaai.

Woensdag 1 augustus

Creatief 4-12 jaar: Tattoosleeve maken
Hou iedereen voor de gek met een arm of
been vol neptattoos! Supercool om te maken!

Sport en spel 4-12 jaar: Zeeslag
Een boot besturen terwijl je niets ziet,
spannend! Wees een team, schiet de kogels
op de juiste boot en win dit grappige spel!
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Donderdag 2 augustus

Natuur en ontdekken 4-7 jaar:
Blotevoetenpad
Een blotevoetenpad is een wandelroute, die
je loopt op je blote voeten. Je komt over
allerlei verschillende ondergronden zodat je
met je blote voeten kunt ervaren hoe zand,
water en stenen onder je voeten voelen. Het
is erg leuk èn met je voeten voel je dingen
anders dan met je handen. Leerzaam!

Creatief 4-12 jaar: Maak je eigen
flessenpost!
Als je vanaf een eiland of boot iets wilt
vertellen tegen de mensen op het vasteland
moet dat natuurlijk via flessenpost. Wij gaan
onze eigen flessenpost maken, het papier dat
we daarvoor gaan maken lijkt wel eeuwen
oud! Ben je al benieuwd naar onze brief? 

Natuur en spel 4-12 jaar: Piraten
natuurtocht
We gaan de natuur in om te kijken wat voor
schatten we daar allemaal kunnen vinden!
Zullen we echte piratenschatten vinden? 

Vrijdag 3 augustus

Eten en drinken 4-12 jaar: Piraten
Punch (ice tea)
Piraten drinken stoere zeemannendrankjes.
Hele slokken sterke rum verdwijnen in hun
keelgat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk
ongezond! Wij gaan vandaag onze eigen
overheerlijke, gezonde, piratenpunch maken!

Natuur en spel 4-12 jaar: Vul je
schatkist
Neem van huis een leeg eierdoosje mee als
je dat nog hebt. Dit wordt jouw schatkist die
je nodig hebt voor het volbrengen van een
zoekopdracht. Nieuwsgierig geworden? Doe
mee!

Creatief 4-12 jaar: Schatkistje van
eierdoos
Land in zicht! Deze schat is alleen bestemd
voor echte piraten. Je hebt er geen
schatkaart voor nodig, alleen wat verf en een
kwast. Je begint gewoon met een lege
eierdoos en als je alle stappen volgt, krijg je
de schatkist vanzelf te pakken!


