Afrika
17 aug. t/m 21 aug.

Maandag 17 augustus

Kameroen
Vandaag belanden we in Kameroen. In Kameroen is een feest geen feest zonder trommels, maak
er een voor jezelf en volg de workshop.
Sport BSO on tour
We starten de ochtend met bezoek van de Sport BSO on tour, vergeet je sportkleding niet

😉

Afrikaanse Hummus
Hummus wordt in veel supermarkten verkocht en gegeten. Het is gemaakt van kikkererwten en
een erg populair gerecht in Afrika, vandaag maken we het zelf!
Afrikaanse trommelen
Dit kleurrijke en eenvoudige drumstel geeft een heel mooi geluid. Ook de versieringen maak je zelf,
sluit je de activiteit ook af met een workshop trommelen?
Afrikaans masker
Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol. Iedere stam heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je
zelf zo'n masker maken!

Dinsdag 18 augustus

Zuid-Afrika
We vliegen door naar Zuid-Afrika en maken kennis met de Zuid-Afrikaanse keuken, heb je weleens
melktaart gegeten?
Blaaspijpfestival
Vandaag gaan we aan de slag met een blaaspijpfeest! We zetten onze eigen blaaspijpen in elkaar
en testen deze op een veilige manier uit. Wie blaast zijn propje het verst? We proberen het uit bij
de speeltuinvereniging.
Zuid-Afrikaanse melktaart
Melktaart is lekker fris en zowel warm als koud te serveren. Je kunt het in Zuid-Afrika in de meeste
restaurants bestellen, maar ook in de supermarkt halen. Het is een taartje met vanille, kaneel en –
drie keer raden – melk! Smul jij mee?
Sport BSO on tour
Wij boﬀen want vanmiddag zijn de pm-ers van de Sport BSO on tour weer bij ons. Ook vandaag dus
sportkleding mee.

Woensdag 19 augustus

Kenia
Het land van de big 5 en safari's. Benieuwd welke dieren wij vandaag spotten!
Giga lekkere giraf
Je hebt vast weleens een giraﬀe in het echt gezien. Top zo'n lange nek hoor! Op het programma
staat er 1 om op te eten.
Beestenboel!
Dat we vandaag wat met dieren gaan doen is een feit, of die dieren naar ons komen of dat wij naar
de dieren gaan hangt nog even van de Corona maatregelen af. Dat het leuk wordt kunnen we wel
beloven
Trek in ieder geval kleding en schoenen aan die tegen een stootje kunnen.

😎

Donderdag 20 augustus

Marokko
Vandaag is Marokko onze bestemming. Het Suikerfeest en een kijkje in de Marokkaanse tradities
kunnen op deze dag niet ontbreken

Suikerfeest
Dat klinkt al heerlijk zoet maar klopt dat ook? Kun jij het ons vertellen of weet je er niks van? Kom
het mee ontdekken!
Gestoomde Marokkaanse couscous
Couscous is een gerecht wat voornamelijk in Noord-Afrika gegeten word (met name in Marokko),
het is een traditie om deze couscous te stomen en dat is ook wat we gaan doen vandaag!
Sportmiddag 8+
Vanmiddag hebben we samen met andere de 8+ BSO een sportmiddag, sportkleding al in je tas?!

Vrijdag 21 augustus

Tunesië
Tunesië is een prachtig land in Afrika. Je vindt er woestijnen, bossen en olijfbomen. In die
woestijnen kun je prachtige oases tegenkomen. Een oase is een mooie groene plek met water
midden in de woestijn
Expeditie oase
Ga mee op ons dag vullend programma in de woestijn. Door het uit te voeren van verschillende
opdrachten verdienen we edelstenen. Deze expeditie vraagt samenwerking: teamspel dus!
Zebracake
Wist je dat je in Tunesië geen zebra's tegenkomt maar wel de Zebragrasmuis, leuk weetje niet? Op
het menu hebben we een zebracake. Een cake met zwart-witte streepjes, het ziet er uit als een
kunstwerk, als het tenminste goed lukt! Wel moeten we even super goed opletten dat we het op de
juiste manier in het bakblik krijgen. Qua smaak maakt het niet uit maar wel qua patroon!

