Caribisch Carnaval
03 aug. t/m 07 aug.

Deze week gaan we naar het Caribisch gebied.
We gaan onze eigen wegwijzer maken in vrolijke Caribische kleuren, Caribisch pholouri maken, ons
eigen caribisch carnaval vieren maar ook worden we piraten en zeemeerminnen. Natuurlijk kan er
geen uitje ontbreken. We gaan lekker springen bij Benschop!

Maandag 3 augustus:

Dansje
Is iedereen er? Dan gaan we beginnen met een dansje!
Tropische wegwijzer maken
We gaan vandaag onze eigen wegwijzer maken! Welke vrolijke kleurtjes ga jij gebruiken?
Caribische pholourie
Pholourie is erg populair op een aantal Caribische eilanden. Wij maken een makkelijke versie, doe
mee en proef ze ook!

Spelletjesmix: Caribisch Carnaval
Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in
carnavalsstijl, doe mee!
Grabbelton
We eindigen de dag met de grabbelton.

Dinsdag 4 augustus

Dansje
Is iedereen er? Dan beginnen we met een dansje!
Tropische stenen
Wie versiert de mooiste steen in tropische sferen?
Spelen bij Benschop
Vandaag gaan we lekker springen bij Benschop speelplezier!
Hey Macarena!
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was. Dit gekke dansje ken je misschien
al. Niet? Dans dan lekker met ons mee!
Grabbelton
We eindigen de dag met de grabbelton

Woensdag 5 augustus
Vandaag zijn we bso Merweplein

Donderdag 6 augustus

Dansje
Is iedereen er? Dan gaan we we beginnen met een dansje
Sportbso on tour
We gaan lekker sporten! doe je mee?
Piraten schatkist
Land in zicht! Deze schat is alleen bestemd voor echte piraten. Je hebt er geen schatkaart voor
nodig, alleen wat verf en een kwast. Je begint gewoon met een lege eierdoos en als je alle stappen
volgt, krijg je de schatkist vanzelf te pakken!
Zeemeerminnen kroon
Maak jij eigen zeemeerminnen kroon.
Wie vindt de schatkist?
Ahoy piraten! Ergens op de bso ligt een schat verstopt, kun jij deze vinden met behulp van een
echte schatkaart?
Grabbelton
We eindigen de dag met de grabbelton

Vrijdag 7 augustus
Vandaag zijn we op bso Merweplein

