Water en ijs
01 aug. t/m 05 aug.

Deze week gaan we veel plezier beleven aan 'Water en ijs'.

Zorg dat je droge kleren bij je hebt, want je gaat zeker nat worden
tijdens de waterballonnen estafette. Op donderdag veranderen we

é waar we lekkere drankjes kunnen drinken.

de BSO in een watercaf

Ook gaan we aan de gang met ijs en ijspegels. Verder staat deze
week een bezoek aan de Sprookjeshof in Zuidlaren op de planning.

We zien je graag deze week op de BSO!

Maandag 1 augustus
Appelmoes ijsjes

Om straks lekker te kunnen smullen van heerlijke ijsjes moeten we
vroeg beginnen. Appelmoes ijsjes maken vergt even diepvries-tijd.
Vul je eigen ijsvorm, zodat je lekker kunt genieten!

Waterballon 'zonder handen' estafette

Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen
hilarische estafettes met waterballonnen. Klaar om nat te worden?

Dinsdag 2 augustus
Sprookjeshof Zuidlaren

Vandaag gaan we er-op-uit naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. Voor
deze activiteit vragen we een EIGEN BIJDRAGE om deze activiteit te
bekostigen. Wanneer er veel aanmeldingen zijn voor dit uitje, zullen
wij een beroep doen op ouders om ons te HELPEN MET BRENGEN EN
HALEN VAN DE KINDEREN.

Woensdag 3 augustus
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?!

Donderdag 4 augustus
Glitterende ijspegels!
In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er
betoverend uit! Wij maken onze eigen ijspegels voor het raam.

Het watercafé

é waar jullie lekker mogen

We veranderen de BSO even in een caf

gaan drinken. We doen allerlei experimenten met water, limonade
en nog veel meer. Vind jij het nog lekker?

Vrijdag 5 augustus
Steentijd ketting
Het lijken wel botten en tanden van dino's en andere wilde dieren
maar eigenlijk is het...we verklappen het nog niet. We maken een
ketting die eeuwenoud lijkt.

