
Week 5: Ravotten en relaxen vvDrachten
20 tot en met 24 augustus

Hallo allemaal,

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens het
ravotten en lekker ontspannen relaxen! Daarom gaan we het
deze week lekker combineren. Onze activiteiten zijn zowel
uitputtend als rustgevend: het ultieme vakantiegevoel!

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 20 augustus

Sport en spel: Kwalleballen
Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je
je spierballen tonen. Wie krijgt de kwallebal
als eerste in de waterbak? 

Natuur: Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk
materiaal portretten, poppetjes, monsters of
gewoon leuke vriendjes maken. We laten je
een voorbeeld zien ter inspiratie en daarna
trekken we erop uit! We maken foto's van het
resultaat.

Drama en toneel: Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn,
waar we zijn en wat er gebeurt. We schrijven
of spelen ons verhaal. Een prinses in een
woestijn die een giftige appel eet? Of een
tweehoofdig monster in een donker bos die
zijn geheugen kwijt is....?

Dinsdag 21 augustus

Suppen op de Leijen
Op het water van de Leijen mogen jullie gaan
kijken of je kan blijven staan op een
sup-plank ( SUP= standing up peddling) 

Eten en drinken: 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.

Woensdag 22 augustus

Proefje: Zonnemelk
Wat gebeurt er met een schaduw van een
glas water als we er melk in druppelen?
Verandert deze van kleur? We gaan het zien
door middel van deze proef.

Eten en drinken: Aardbei-, limoen-,
komkommer- en munt water
Water is gezond, zoveel gezonder dan
frisdrank! Maar ja, soms wil je echt wel eens
iets drinken met een lekker fris smaakje.
Vandaag maken we een verfrissende
dorstlesser. 

Donderdag 23 augustus

Spel: Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen
op en vullen ze een beetje met verf. We
prikken ze op een schildersdoek en gooien
dan met dartpijlen de ballonnen lek. Zo
ontstaat er een super creatief en gek
kunstwerk.

Eten en drinken: Gezonde
bananensplit
We kennen hem allemaal wel: de
bananensplit. IJs met banaan en een dikke
laag chocoladesaus toch? Nou, deze variant
is even anders. Stukken gezonder en ook
heel lekker!

Dans en muziek: Het vliegerlied
dansen
En ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger ....Ben
zo sterk, sterk, sterk als een tijger. Ben zo
groot, groot, groot als een giraffe en zo hoog!
Met z'n allen leren we het vliegerlied te
dansen!
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Vrijdag 24 augustus

Creatief 4-12: Vang je schaduw!
Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan
onze schaduw! We gaan onze schaduw
vangen en hem mooi versieren met onze
zelfgemaakte krijtverf!

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

Proefje: Golven van de zee
Maak in een lege fles een mini-oceaan met
golven! Hoe rustgevend is dat?!


