Aloha!
20 jul. t/m 24 jul.
Aloha! Hallo en welkom op de vakantie BSO. We gaan er 6 heerlijke weken van maken! "Drink met je
billenbloot, melk uit een kokosnoot!" Relax!

Maandag 20 juli
Feestend door Oceanië

Wist je dat: 'Aloha' in het HawaÏaans 'Hallo' betekent, maar je het ook kunt zeggen wanneer je weer
weg gaat?

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat maﬀe spelletjes staan er op het
programma. Twee teams strijden tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste punten?
Tropische cocktails
Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere
cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes
mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!
Vuurvaste ballon
Pang! Wat gebeurt er? Is je ballon niet vuurvast? En wat als we er water in doen? We onderzoeken
het bij dit proefje!
De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan… De
vloer is lava!

Dinsdag 21 juli
Sporten binnen Oceanië

Wist je dat: sport enorm populair is in Australië. En er daarom zoveel sporten worden beoefend
daar?

Sportbingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de voetbal of de medaille? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan
moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
Olympische medailles van deeg
Ga jij ook voor een gouden plak? De eerste plaats bij de Olympische Spelen wordt beloond met een
prachtige gouden medaille. Wij maken onze eigen medailles.
Paard op hol!
Oh nee, het paard is op hol geslagen en ontsnapt! Samen moeten we hem kalmeren en
terugbrengen in zijn weide!
Dance Workshop
Vandaag gaan we langs bij ROOTS Dance in de studio! Handen in de lucht, voetjes van de vloer en
dansen maar. Show elkaar je beste dansmoves!

Woensdag 22 juli
Op survival naar Oceanië

Wist je dat: de Maori's bekend staan om hun indrukwekkende siersnijwerken?

Wiebelende slangen
Laat de slangen bewegen door slechts een paar ingrediënten bij elkaar te doen. Super cool toch?!
Doe mee en ontdek hoe dit zit.
Tipi tent
We zijn echte indianen. Van bamboestokken bouwen we een Tipi en we worden echt geschminkt
als een indiaan!
Zentangle jungle
Een Zentangle is een tekening die bestaat uit herhaalde patronen (rondjes of bijvoorbeeld strakke
lijnen). Die kleur je vervolgens in: heerlijk ontspannend en leuk om te maken!
Sluipjacht
Doe mee met dit spannende spel! Kan jij als de beste luisteren en zo jouw sluiper pakken?

Donderdag 23 juli
Creatief in Oceanië

Wist je dat: in Samoa mannen én vrouwen tatoeages hebben over het gehele lichaam. Ook
vandaag de dag worden de tatoeages nog deels traditioneel gezet. Een pijnlijke ervaring voor ze!

Tropical Nails
De mooiste nagels: mét een tropisch tintje!
Tattoo sleeve
Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol neptattoos! Supercool om te maken!
Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig uit en er is
geen knalletje te horen!
Jungle Karaoke Party
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen voorbij
tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Vrijdag 24 juli
IJzige activiteiten rondom Oceanië

Wist je dat: Juni, juli en augustus de de wintermaanden zijn in Australië. Dus wanneer het in
Nederland hartje zomer is, kan het daar vriezen!

IJskoude experimenten
Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke proefjes mee doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
als je water laat bevriezen? En smelt ijs sneller als je er zout bij doet? Daar kom je allemaal achter
tijdens de ijskoude proefjes.
Noord-en Zuidpool - Waar of Niet Waar?
Wat denk jij te weten over de twee polen? Wie verzameld de meeste goede antwoorden?
Gezonde slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en veel gezonder dan de variant
van de ijssalon of de kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super
vrolijk en lekker drankje.
Bobsleeën zonder ijs
Heb jij al eens een bobslee over de baan zien vliegen? We gaan vandaag onze eigen bobslee baan
uitproberen!

