Herfstvakantie 8+
21 tot en met 25 oktober

Hallo allemaal,

Dinsdag 22 oktober

Het is weer herfstvakantie en jullie zijn vast benieuwd wat
er op het programma staat!
Koken, knutselen, ontdekken, speuren, spellen en een
bezoek van de sport BSO on tour, je ziet, er zit van alles
in.
Wanneer je op de fiets komt kunnen we er lekker op uit,
trek dan wel kleren aan die tegen een stootje kunnen ;)
Enne weleens gehoord van de 50 dingen die je gedaan
moet hebben voor je van de BSO gaat? We gaan daar
deze vakantie een begin mee maken. Durf jij deze
challenge aan?
We zien je graag,
Team BSO 8+

Brood egeltjes
Deze schattige broodegeltjes zijn om op te
eten! En ook nog eens heel makkelijk te
maken, we kunnen ter decoratie sla
gebruiken om gras na te bootsen maar dat
hoeft eigenlijk niet eens. Ze zijn zo ook al
heel leuk!

Vogelvoederhuisje van plastic
Een vogel weet echt het verschil niet tussen
een vogelvoederhuisje rechtstreeks uit de
winkel, of eentje door jou zelfgemaakt! Je
zult het zien; de vogels zullen zeker
afkomen op het voederhuisje dat jij
vandaag voor ze gaat maken. Heb je een
lege fles thuis? Neem die dan mee.

Maandag 21 oktober
Uiltje op een stokje
Gevraagd: bierdopjes, deksels van potten,
knoopjes, bliklipjes...Klinkt als een vreemde
verzameling maar we gaan er echt een
uiltje van maken!

Weerballen
Weet jij waar de zon is? En weet je dan ook
waar de regen is en waar de regenboog
moet verschijnen? Gooi vanuit de juiste
hoek de bal in de mand en je verdient
punten!

Challenge tijd
We maken een begin met dé 50 dingen die
je gedaan moet hebben voordat je 12 bent!

Woensdag 23 oktober
Appelkoekjes
Een appelkoekje: net even iets anders dan
een normale appel. Hoe we dit gaan
maken? Met pindakaas, en nootjes:
heerlijk!

Egels vouwen van oude boekjes
Heb je thuis nog een oud boekje dat je mag
hergebruiken om er een leuke egel van te
maken? Neem
maar mee!

Jongleren
Verschillende ballen in de lucht gooien, ze
met je handen overgooien en niet te laten
vallen: dat noem je jongleren. Clowns doen
het wel eens, wij gaan het ook doen!

Parapluutjes vouwen
Rondje blaadjes vouwen en plakken en
voordat je het weet ontstaat er een
schitterend parapluutje ter decoratie.
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Donderdag 24 oktober
Spinnenweb vangen
In de herfst zien we vaak spinnenwebben
hangen buiten. Je komt ze bijna overal
tegen, wist je dat de spinnen elke avond
een nieuw web maken? We kunnen er
daarom best eentje bewaren!

Hartige pompoentaart
Een ontzettend lekker hartig taartje,
waaraan je nog allerlei andere groenten
kunt toevoegen.

Schaal of kom van stenen bladeren
In de natuur kom je de mooiste bladeren
tegen. Van hele grote tot erg kleine
blaadjes: er zijn zoveel verschillende
soorten. Wij gaan op zoek naar mooie
bladeren en maken er een kommetje of
een grote schaal van. We gebruiken
hiervoor klei!

Vrijdag 25 oktober
Splitter splatter schilderij
Wat is er nou leuker dan lekker spetteren
en spatten met verf? We gaan eerst even
kliederen en zien vervolgens een prachtig
kunstwerk tevoorschijn komen!

Herfst Natuurkennis Tocht
Test je kennis over de natuur en doe mee
met deze leerzame en leuke speurtocht.

Kristal bladeren
Met behulp van zout veranderen we
bladeren in kristallen. Het is een
interessant proefje waar wel wat geduld
voor nodig is...
Fijne vakantie!

