
 

Dieren

25 jul. t/m 29 jul.

Welke dieren ken je allemaal? Deze week hebben we als thema

'dieren'. We gaan kijken hoe dieren wonen en gaan huizen voor ze

bouwen. Ook gaan we hutten voor onszelf bouwen en doen nog veel

meer leuke activiteiten.

Kom naar de BSO en leer de dieren nog beter kennen!

Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en

welk dier zijn zij? Raad de meeste paren bij elkaar en win!

Movie middag

Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de

chill-stand en kijken samen naar een leuke film. Neem je je

bioscoopkaartje ook mee?!

 

Maandag 25 juli

Hutten bouwen + BBQ

Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of

observeer dieren vanuit de hut.

Dinsdag 26 juli

Vogels lokken en zoeken

Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op

onderzoek uit en proberen de vogels te lokken.

Woensdag 27 juli

Maak je eigen dierenverblijf

Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan

vinden in de tuin, maken we een miniatuur dierentuin. Laat je

fantasie de vrije loop!



 

Disney's Speur Spektakel

Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast al heel

wat gezien in je leven want wie kent niet de prachtige films van

Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel meer. Speur met ons mee en

probeer de juiste antwoorden te vinden.

 

Donderdag 28 juli

Bingo wilde dieren

We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met

het thema wilde dieren. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn

kaart vol?

Vrijdag 29 juli

Krokodillenbal

De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen worden.

Gewapend met een bal beginnen we met het uitschakelen van de

staart. Lukt het ons samen?


