
Week 6: Cocktails en kokosnoten Naturij
27 tot en met 31 augustus

Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm
veel verschillende smaken, wij gaan er deze week een paar
maken. Natuurlijk horen kokosnoten ook bij de vakantie,
want wie wil er nou niet op een eiland zitten en melk uit een
kokosnoot drinken? 

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar
genieten!

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 27 augustus

Rondleiding dierenasiel en
dierenambulance
Een kijkje in het asiel vandaag. Waar gaan
alle katten en honden heen zonder baasje en
hoe ziet zo'n dagje werken op het asiel er uit.
We gaan het allemaal meemaken vandaag

Creatief 4-12: IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer
bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag
kiezen. Maak jij 'm ook?

Spel: De Fruittocht van Koning Ananas
Koning Ananas gaat alle inwoners van
Fruitland zoeken. Wij mogen hem meehelpen
en speuren naar alle fruitwoners, zullen we
ze vinden? 

Dinsdag 28 augustus

Eten en drinken: Watermeloen
kokosmilkshake
Voor deze milkshake gebruiken we
kokosmelk. Mmmm, echt lekker. We moeten
wel even aan de slag met het snijden en
ontpitten van de watermeloen. Als je
meehelpt zijn we zo klaar en kunnen we
genieten.

Proefje: Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan?
Met behulp van keukenpapier laten we
zonder zelf iets te doen het water van het ene
glas naar het andere glas gaan!

Woensdag 29 augustus

Dans: Macarena
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90
razend populair was. Dit gekke dansje ken je
misschien al. Niet? Dans dan zeker even met
ons mee!

Proefje: Ontdek zon, zee en strand!
Je hebt vast weleens op het strand een grote
schelp tegen je oor gehouden. Het is dan net
of je de zee hoort, maar wat hoor je eigenlijk?
En hoe kun je zelf een regenboog maken? Dit
soort vragen komen aan bod tijdens deze
proefjes!

Spel: Shake de cocktails
Hoe kunnen we een lekkere cocktail maken?
Tijdens dit spel verzamelen we zoveel
mogelijk ingrediënten die nodig zijn om
cocktails te kunnen maken, en dat zo snel
mogelijk! 

Donderdag 30 augustus

Natuur: 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. 
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Eten en drinken: Tropische Ananas
Smoothie
Een romige, verfrissende smoothie met
mango, ananas, banaan, kokosmelk en
sinaasappelsap. Een echte tropische
traktatie! Je kunt verse ananas en mango
gebruiken, maar ook uit blik of uit de
diepvries.

Vrijdag 31 augustus

Creatief 4-12: Zomerse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze
eenvoudig te maken mooie waaiertjes van
papier. 

Natuur: 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! 

Drama: Drama en toneel spelletjesmix
Welk spelletje lijkt jou leuk om te spelen? We
hebben een enorme variatie aan spelletjes
met toneel en drama. We kiezen samen de
leukste spelletjes uit!


