
Later als ik groot
ben week 2: Werken

met dieren
15 tot en met 19 juli

Hallo allemaal,

Hebben jullie thuis huisdieren? Of ga je graag naar
een dierentuin toe? Deze week kijken we naar
allerlei beroepen die te maken hebben met dieren.
Zo maken we onze eigen dolfijnenslijm, doen we
een PAW patrol speurtocht en houden we een
heuse Peppa Pig Party! 
Ga jij liever op wilde dieren expeditie met Freek
Vonk of ben jij een echte party animal? Kom dan
deze week naar de BSO!

Groetjes van het BSO team 

Maandag 15 juli

Creatief 4-7 jaar: Dolle 3D-dieren
Kies je eigen dier uit en knutsel samen
de leukste dolle 3D-dieren! We toveren
een simpele bouwplaat om tot lieve
hondjes, konijnen, katten en vissen. 

Creatief 4-7 jaar: Dol-fijne
dolfijnenslijm
We maken onze eigen dol-fijne
dolfijnenslijm! Zonder borax, mét
dolfijntjes. 

Natuur 4-12 jaar: Miniatuur dierentuin
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 en bouw er bijvoorbeeld ook nog
winkeltjes en een kassagebouw bij!

Sport en spel 8+: Beroepen-raad-race
Van astronaut naar bakker en van
directeur naar fysiotherapeut. Welke
team raadt het snelste alle beroepen
en zet de snelste tijd neer? Stel de
juiste vragen en help jouw team naar
de overwinning!

Dinsdag 16 juli

Creatief 4-12 jaar: Gelukshanger
hoefijzer van zoutdeeg
Cowboy, indiaan, goudzoeker of
pionier... In het Wilde Westen kan
iedereen wel wat extra geluk
gebruiken! Deze hoefijzers zijn
gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig
versierd met (indianen)veren, kralen
en knopen!

Eten 4-12 jaar: Boerenbuffet
Boterhammen saai?  Dan heb je deze
nog niet gezien! Van deze grappige
dierenboterhammen krijg je vanzelf
trek. Laat je fantasie de vrije loop en
bedenk er zelf nog veel meer. Als
toetje staat er zelfs een kattenkoekje
op het menu. Aan tafel!

Proefje 4-6 jaar: Vette veren
Hoe kunnen eenden altijd vrolijk
rondzwemmen? En hoe kan het dat
een pinguïn niet bevriest van de kou?
We doen een interessant proefje!

Woensdag 17 juli

Creatief 4-7 jaar: PAW Patrol
kleurplaten
Vandaag mag je zelf even bepalen
hoe Marshall, Everest of Zuma eruit
zien. Maak je eigen kunstwerk!
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Sport en spel 4-12 jaar: Kangoeroerace
Een spannende race tegen elkaar:
welke kangoeroe is als eerst aan de
overkant? O ja, je loopt in een zak: zo
makkelijk is het dus niet! 

Donderdag 18 juli

Creatief 4-12 jaar: Animalsquishy
Squishy's: Leuk om mee te spelen en
nóg leuker om zelf te maken. Kies het
dier wat je het allerleukste vindt en
maak je eigen animalsquishy!

Eten 4-12 jaar: Giraf van worst en kaas
Jullie hebben misschien weleens een
giraf in het echt gezien. Wat een lange
nek hebben ze he? Zo kunnen ze
blaadjes eten uit hele hoge bomen.
We proberen zo'n giraffennek na te
maken, proeven? 

Spel 4-12 jaar: Freek Vonks wilde
dieren expeditie
Ga net als Freek Vonk op expeditie en
kom van alles te weten over bijzondere
dieren. Maar pas op voor bijtgrage
haaien en bloeddorstige larven! Het
team dat als eerste de finish bereikt
van deze levende variant op
ganzenbord is de winnaar en kan
terugkijken op een geslaagde
expeditie! 

Sport en spel 4-7 jaar: Raad het
beroep
We doen een spel waarbij we proberen
het beroep te raden door heel goede
vragen te stellen. Denk goed na. Raad
jij het?

Vrijdag 19 juli

Drama 4-12 jaar: Party Animals
Word een echte Party Animal! We
gaan gieren met dieren en feesten als
beesten!

Drama 4-7 jaar: Werken met dieren -
geluiden herkennen
Als je later met dieren werkt is het wel
belangrijk dat je de dieren kunt
herkennen op hun geluid. Lukt jou dat?


