
Later als ik groot
ben week 1: De

hulpdiensten
08 tot en met 12 juli

Hallo allemaal,

Dit is de eerste week van de zomervakantie! Het
thema op de BSO deze vakantie is 'Later als ik
groot ben'. Elke week hebben we weer een ander
onderdeel en we beginnen met de hulpdiensten! 
Speel blusklussen, kijk wie de kluis heeft gekraakt
of ontcijfer morse code. Natuurlijk kun je ook
smullen van een politiedonut en maken we
levensechte longen! En voor de echte helden: denk
jij te kunnen ontsnappen uit de spannende
escaperoom 'The BSO cell'? Ben jij voor een dag
arts, brandweerman of toch liever politieagente? 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 8 juli

Creatief 8+: Politiekleding
Halt! Politie! Ja ja , jij hebt het hier voor
het zeggen want nu kun je boetes
uitschrijven na het maken van deze
politiekleding.

Creatief 4-7 jaar: Levensechte longen
We leren over de werking van de
longen door zelf longen na te maken.
Blaas maar eens in de rietjes en zie
wat er gebeurt!

Eten 4-12 jaar: Gezonde politiedonuts
Misschien wel het bekendste hapje
van de politie: donuts! Maak ze zelf
maar dan in een gezonde variant! 

Sport en spel 4-12 jaar: Alarmfase 1!
Het is alarmfase 1! Alle
brandweerlieden rukken uit en moeten
de alarmbel zien te raken. Welk team
heeft als eerste alarm geslagen?

Dinsdag 9 juli

Eten 4-12 jaar: Brandweerauto van
cake
Tatuuuu! Deze brandweerauto is er
niet om te blussen maar om van te
smullen. We maken een traktatie voor
onszelf en vormen twee hele simpele
cakes om tot een coole
brandweerauto.

Eten en drinken 4-12 jaar:
Doktersdrankje
Het doktersrecept: fruit eten! Wij
maken een heerlijke gezonde
smoothie!

Techniek en proefjes 4-12 jaar:
Mission fingerprints
Bij diefstal wordt er gekeken of er
vingerafdrukken van de daders
achtergebleven zijn. Hoe zou dat
worden onderzocht? Wij proberen het
zelf! 

Drama 8+: Wie heeft de kluis gekraakt?
Help, de kluis is gekraakt! Door middel
van een leuk dramaspel komen we er
achter wie de dader was, waar de
misdaad werd gepleegd en waarmee.
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Woensdag 10 juli

Creatief 4-7 jaar: Blussen met blazen
In een diepvrieszakje spelen we op
heel klein formaat een blusactie van
de brandweer na. Doe je mee?

Sport en spel 4-7 jaar: Blusklussen
Je kunt laten zien of je geschikt bent
om bij de brandweer te gaan werken
door mee te doen aan deze leuke
spelletjes.

Donderdag 11 juli

Techniek 4-6 jaar: Break a leg
Breng je pop, barbie of actiefiguur mee
naar de BSO! We gaan een gebroken
been leren gipsen.

Sport en spel 8+ jaar: Politie
trainingskamp
Vandaag zijn wij echte politieagenten.
En politieagenten moeten zo nu en
dan ook op trainingskamp! We
oefenen onze vaardigheden door een
variant van lasergamen te spelen. Een
leuk én verkoelend spel!

Spel 8+: Rij je rot! Rijbewijsrace
De brandweer moet heel hard en goed
kunnen rijden om snel mensen te
kunnen helpen. Welk team ontvangt
op de BSO als eerste zijn rijbewijs en
is dus al bijna klaar om  de brand te
blussen?

Vrijdag 12 juli

Eten en drinken 4-12 jaar: Vlammende
paprika's
Een vurig hapje? Nou, het smaakt niet
pittig en het is ook niet ongezond maar
het lijken wel echte vlammetjes. Een
echte brandweer weet hier wel raad
mee hoor!

Sport 4-7 jaar: Sirenetikkertje
Maak het geluid van een sirene
wanneer je de tikker bent! En anders...
wegrennen!

Spel 4-12 jaar: Sirenebingo
Welke sirene hoor jij? De ambulance,
politie of toch de brandweer? Bij dit
bingo spel gaat het om het herkennen
van het geluid!


