
Later als ik groot
ben week 4:

Banenmarkt - van
badpak tot uniform

29 juli tot en met 02 augustus

Hallo allemaal,

Weet jij al wat je later wilt worden? In de afgelopen
weken hebben we verschillende beroepen bekeken
zoals de hulpdiensten en het werken met dieren.
Deze week mag je je eigen wannabe poppetjes
maken, spelen we 'wie ben ik' en ook doen we een
leuk postbode spel. Er komen echt heel veel
beroepen voorbij, misschien jouw droomberoep
wel! Ben jij klaar voor deze week vol avonturen? 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 29 juli

Creatief 8+: Silhouet van jouw foto
In iedereen schuilt een kunstenaar:
maak je eigen silhouet! We hebben
hele handige trucs waarmee je de
mooiste schilderijen kunt maken. 

Creatief 4-12 jaar: Vliegtuigje van
wasknijpers
Met simpele materialen een leuk
vliegtuigje maken. Alle kleuren zijn
mogelijk dus maak je eigen ontwerp.

Eten 4-12 jaar: Gezonde cheesecake
cupcakes!
Ben jij een keukenprins of prinses?
Maak in een handomdraai deze
heerlijke, gezonde taartjes. 

Spel 4-7 jaar: Bob's speurende
speurtocht
Bob de Bouwer zoekt zijn vriendjes.
Help jij mee zoeken? Bob wijst jou de
weg tijdens deze toffe speurtocht op
zoek naar Dizzie, Hector, Lifty, Muck,
Rollie, Scoop & Skip! 

Dinsdag 30 juli

Creatief 4-12 jaar: Keukenschort van
kranten
Aan de slag in de keuken en niet op te
hoeven letten of je misschien saus op
je kleding spettert? Draag dan een
zelfgemaakt schort, zo kun jij heerlijke
gerechten bereiden. 

Drama 8+: Wie ben ik -
beroepeneditie
Je hebt ineens een beroep zonder dat
je weet wat je eigenlijk bent... Probeer
het te raden door vragen te stellen aan
de anderen: wat ben jij? 

Spel 8+: De droomrace
Wat is jouw droom als je later groot
bent? En wat is die van jouw vriendin,
voetbalmaatje of klasgenootje? Raad
het en win de ronde!

Woensdag 31 juli

Creatief 4-7 jaar: Maak je eigen
gereedschapsriem
Echte bouwvakkers dragen een riem
met al hun gereedschap. Dit is
natuurlijk erg handig omdat ze zo veel
mee kunnen nemen. Ook wij gaan
onze eigen gereedschapsriem dragen,
zo kunnen wij iedereen altijd een
handje helpen!
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Creatief 4-12 jaar: Wannabe poppetjes
Kennen jullie de term
'aankleedpoppetjes'? Een leuke
knutselactiviteit waarbij we op een
speelse manier leren hoe je je
aankleed. Deze keer gaan we aan de
slag met verschillende beroepen! 

Donderdag 1 augustus

Proefje 4-12 jaar: Geheimschrift
ontcijferen
We gaan vandaag het melkmysterie
oplossen! Wist je namelijk dat je met
melk heel veel geheimen kan
bewaren? 

Sport en spel 8+: Soccergames
Ben jij een voetballer? Probeer je
eigen fles overeind te houden zonder
dat het water eruit loopt! 

Spel 8+: Het verboden woord
(beroepenraadspel)
Je teamgenoten het woord brandweer
te laten raden, zonder het woord vuur
te mogen gebruiken of politieagent
zonder het woord boef. Hmm dat klinkt
eenvoudig, maar is moeilijk dan je
denkt!
Bij dit spel heb je een flinke portie
creativiteit nodig! Ga jij de uitdaging
aan?

Sport en spel 4-12 jaar: Postbode-Spel
Bezorg de post goed want anders...
Smokkel zoveel mogelijk post naar de
overkant en word een echte postbode!

Vrijdag 2 augustus

Eten 4-12 jaar: Molentjes om van te
smullen
Vroeger waren er in Nederland heel
veel molenaars. Wij maken gebruik
van dat beroep om een heerlijk hapje
te eten! 

Spel 4-7 jaar: Beroepenpuzzel
Een brandweerman of toch een kok?
Een politieagent of een zuster? We
puzzelen de gekste combinaties aan
elkaar! Welke combinatie maak jij?
 


