Feestend de wereld rond; U.S.A!!
20 jul. t/m 24 jul.
Hai there folks!!
Alle weken staan in het teken van verschillende landen van de wereld. We ontdekken wat de
gewoontes zijn en gaan vooral ervaren hoe de feesten eruit zien in de wereld! We trappen de
vakantie BSO af met een bezoek aan de U.S.A. We krijgen deze week een echte Amerikaanse
mevrouw op bezoek en diezelfde dag bezoeken een tweetal viervoeters onze locatie. Nieuwsgierig
geworden? Kijk dan snel bij de activiteiten van dinsdag! Veel plezier!

Maandag 20 juli

Waar zijn we deze week?
Om te weten in welk continent we deze week zijn maken we met zijn allen een collage over NoordAmerika. Verzamel plaatjes uit de reisgidsen die met de U.S.A. te maken hebben en plak ze op een
groot vel. Alle ouders kunnen aan het einde van de dag zien waar je geweest bent vandaag.
Ganzá shaker
Van een lege ﬂes kun je heel goed een muziekinstrument maken, bijvoorbeeld een ganzá. Een
ganzá is een metalen schudbus gevuld met rijst of bonen. Je hoort de ganzá in allerlei Braziliaanse
muziekstijlen terug, bijvoorbeeld in de ciranda en de coco. Wij maken onze eigen ganzá shaker!
Stars and stripes boterham
Hebben jullie de Amerikaanse vlag wel eens gezien? Wij maken een heerlijke gezonde boterham,
belegd met fruit in een patroon van de Amerikaanse vlag. Een leuke én lekkere lunch dus!

Scheerschuim "puﬀy paint"
Een Amerikaanse rage: Puﬀy Paint. Dit is een soort dikke verf die je zelf kunt maken. De verf vormt
een soort 3D-laag op het papier. Verf je mee?
Grabbelton
Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de
hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven
hoe het vandaag was.

Dinsdag 21 juli

Hoe vieren de Amerikaanse kinderen hun verjaardagsfeestje?
We nodigen een echte Amerikaanse mevrouw uit die komt vertellen over haar herinneringen aan
haar kinderfeestje. Ging ze met haar vriendinnen zwemmen, nodigden ze een ballonnen clown uit
of ging ze paardrijden met haar vriendinnen? We zullen het snel horen.
Ponche de Frutas
Deze Mexicaanse fruitpunch is heerlijk rijk van smaak en exotisch, terwijl de ingrediënten
eenvoudig zijn. Een lekker feestelijk drankje voor een zomerse dag.
Cowboy goudzoekers
Lijd je aan goudkoorts? Vandaag strijden de indianen tegen de cowboys. Jullie hebben maar één
doel: zo veel mogelijk goud vinden! Welk team wordt de winnaar?
Op de prairie
We maken een ritje op een paard of pony. Nadat we de dieren mooi geborsteld hebben zadelen we
ze op en gaan we een cap passen. Nadat we er even op gereden hebben zadelen we ze weer af en
belonen we de pony met wat lekkers. En dit alles onder professionele begeleiding en de
vertrouwde gezichten van de pedagogisch medewerksters.

Grabbelton
Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de
hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven
hoe het vandaag was.
IJshockeybaan voorbereiden
We bereiden de ijshocheybaan voor morgen voor. Morgen gaan we een echte ijshochey wedstrijd
spelen met elkaar.

Woensdag 22 juli

Miniatuur ijshockeybaan
IJshockey is super populair in de Verenigdes Staten en Canada. Wij maken vandaag onze eigen
ijshockeybaan met echt ijs en spelen daarna een potje mini ijshockey.
Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van ﬁlmsterren uit Hollywood; de
hamburger. We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt
beleggen met wat jij lekker vindt.
Wilde westen testen
Vaardigheden die in het Wilde Westen van vroeger noodzakelijk waren om te overleven leer je hier.
We gaan lasso werpen, koeien drijven, jagen, paardrijden, buﬀels vangen en meer!
Grabbelton
Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de
hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven
hoe het vandaag was.

Donderdag 23 juli

Indianen totempaal beweegdans
Op een totempaal stonden dieren en andere 'geesten' afgebeeld, waarvan men geloofde dat die
bescherming boden. Veelal waren het nogal grimmige afbeeldingen: dat hield de kwade geesten
op een afstand. Met bewegen en dansen beelden wij een totempaal uit. Het was nog nooit zo leuk
om 'voor paal' te staan!
Workshop dromenvanger
Heb je er altijd al eens van gedroomd om een dromenvanger te maken? Grijp dan nu je kans. We
volgen een workshop dromenvanger. Hang hem boven je bed zodat je de mooie dromen niet
vergeet en de nare dromen niet onthoudt.
Healthy muﬃns
We maken lekkere én gezonde volkoren muﬃns, gevuld met cranberry en pistachenootjes. Een
verantwoord recept, wat je als ontbijt, lunch of als tussendoortje kunt eten! Je krijgt volkoren vezels
binnen, wat eiwitten én gezonde vetten. Een goed excuus om lekker te snacken toch?
Maak zelf regen!
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het geluid van
regen namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!
Grabbelton
Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de
hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven
hoe het vandaag was.

Vrijdag 24 juli

Natuurlijke indianen kunst
Als we tegenwoordig denken aan kunst dan denken we vaak aan vilstiften, potloden, verf, papier
enzovoort. Maar als je nu eens zou leven als de Indianen en je zou al deze materialen helemaal niet
hebben? Hoe zou je dan een kunstwerk maken? We gaan er op uit in de natuur en maken met
natuurlijk materiaal een kunstwerk.
Cowboy te paard
Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de berijder maar ook de benen van het
paard maken we van houten wasknijpers.
Meat loaf
Het is niet veel werk, maar wel super lekker! We maken meat loaf, in het Nederlands 'gehaktbrood'
genoemd. Dit gerecht is meat loaf met paprika. Krijg jij ook al zo'n trek?
Grabbelton
Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de
hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven
hoe het vandaag was.

