
Later als ik groot
ben week 3: In de

buitenlucht
22 tot en met 26 juli

Hallo allemaal,

Heerlijk he? Die zomerse buitenlucht! Het is lekker
warm buiten en je kunt genieten van een heerlijke
zon. Weet je dat er ook heel veel beroepen zijn in
de buitenlucht? Denk maar eens aan een boer, een
vuilnisman of een tuinier. Wij gaan deze week op
de BSO extra veel naar buiten toe en kijken wat er
allemaal te ontdekken is in de natuur! 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 22 juli

Creatief 4-7 jaar: Vier
seizoenenknutsel
Elk jaar kent vier seizoenen: lente,
zomer, herfst en winter. Per seizoen
verandert er heel veel in de natuur. Er
komen blaadjes aan de bomen, de
blaadjes verkleuren, de blaadjes vallen
af en de boom heeft helemaal geen
blaadjes meer! Hoe ziet dat er volgens
jou uit? 

Eten en drinken 4-12 jaar: Picknick
party!
Eerst gaan we onze eigen picknick
voorbereiden en vervolgens... smullen
maar in de buitenlucht!

Drama 4-12 jaar: Beroepen doorgeven
Je mag je favoriete beroep uitbeelden
aan de rest van de groep en
vervolgens gaat je beroep de kring
door. Want iedereen moet het beroep
van de anderen herhalen. Dat kan
lastig zijn, maar vooral erg grappig!

Spel 4-12 jaar: Trashure Hunt
Een vuilnisman werkt ook altijd buiten.
Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu
echt leuk worden? Dat kan met deze
hunt. Hunt betekent jacht in het
Engels. We gaan op jacht naar vuilnis. 

Dinsdag 23 juli

Proefje 8+: Slurpende wortels
Wortels groeien het beste in de
buitenlucht, wij doen er een leuk
proefje mee!

Techniek 8+: Bouw je eigen
waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen?
En op een snikhete zomerdag kun je
ook wel wat afkoeling gebruiken toch?
We gaan aan de slag met buizen,
flessen, gootjes, schroeven en takken
om zelf een waterbaan te maken.
Klinkt cool? Dat is het ook ;-)

Drama 8+: Nieuws uit de natuur
We maken onze eigen editie van
nieuws uit de natuur! In groepjes
zoeken we informatie op en maken we
een aflevering waar iedereen wat van
kan leren. Doe je mee?

Sport 8+: Outdoor BSO Bootcamp
Go, Go, Go! We gaan bootcampen!
Neem je sportiefste kleren mee, die
wel een beetje vies mogen worden
want we gaan een bikkelharde training
krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere
jongens en powergirls!
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Woensdag 24 juli

Creatief 4-7 jaar: Gekleurde takken
Als basis voor onze regenboogboom
hebben we takken nodig. Het liefst een
paar hele grote! Hiervan maken we
kleurrijke mooie creaties. 

Proefje 4-12 jaar: Regenboogproefjes
Vind je een regenboog ook zo mooi?
Met een paar simpele middelen kun je
dit magische schouwspel ook zelf
maken. Wil je weten hoe? Doe dan
mee! 

Donderdag 25 juli

Eten 4-12 jaar: Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en
rupsen: verschillende dieren die we
eens gaan proeven. Nee, niet echt
natuurlijk maar als lekkere snack! 

Creatief en spel 4-12 jaar: Raket rietjes
We knutselen een raket die zo de
ruimte in kan vliegen. Daarna doen we
een klein wedstrijdje wie zijn raket het
verst kan komen: schieten maar! 

Spel 8+: Koehandel
Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk van
al je koeien afkomt: verkoop ze aan de
veehandelaar! Een spannend ren- en
tik spel.

Natuur en sport 8+: Natuuryoga
Yoga zorgt voor zelfvertrouwen,
kalmte, concentratie, kracht en
flexibiliteit. Deze serie
yoga-oefeningen met het thema natuur
past hier helemaal bij.

Vrijdag 26 juli

Creatief 4-7 jaar: Dieren beplakken
met zaadjes
We maken mooie kunstwerken van
dieren van allerlei materialen. Zaadjes,
erwten of mais: plakken maar! 

Creatief 4-12 jaar: 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!


