
Week 4: Waterwereld Naturij
13 tot en met 17 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 13 augustus

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!

Sport en spel 4-12 jaar:
Watersponsballen; maken en spelen
maar!
Als je een watergevecht wilt houden zonder
waterpistolen, hoe doe je dat dan? Wij gaan
vandaag watersponsballen maken!

Eten en drinken: Krab appels
Krab kun je eten. Appels ook. Maar krabben
gemaakt van appels? Ja, die ook! Leuk om te
maken en bijna zonde om op te eten!

Dinsdag 14 augustus

Rondleiding bij de Brandweer
Hoe ziet het er nou uit, binnenin zo'n
brandweerkazerne?
Vandaag lopen we even een dagje mee bij de
brandweer!

Eten en drinken: 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!

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

Woensdag 15 augustus

Natuur: 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? 

Creatief 4-7: Zeepaardje
We gaan leuke zeepaardjes versieren. Ieder
zeepaardje is uniek dus laat je fantasie de
vrije loop!

Sport en spel: Land, lucht, water
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis
van het land, de lucht en het water? Dan is dit
spel ideaal voor jou!
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Donderdag 16 augustus

Sport en spel: Inktvistikkertje
Spreid je tentakels als een octopus en tik wie
je tikken kunt!

Experiment: Prik je 'm lek, ja of nee?
Door te experimenteren leren we heel veel
dingen! We gaan een zak vullen met water en
kijken of deze gaat lekken als we er potloden
doorheen steken!

Vrijdag 17 augustus

Spel: Darten met Water
Splash! Scoor punten door met water te
spatten op een levensgroot dartbord op de
grond!

Eten en drinken: Walvis van fruit
Fruit eten is gezond én lekker. En wat is er
nou leuker dan van je dagelijkse fruithap een
klein feestje te maken? Wij gaan een walvis
maken van fruit!


