Australië
10 aug. t/m 14 aug.
Deze week gaan we Down Under, we reizen af naar landen in Oceanië

Maandag 10 augustus
Sydney

In Sydney wordt het Mardi Gras festival jaarlijks groots gevierd met een botenparade langs het
beroemde Opera house. Vaar je mee in onze botenparade?

Mardi Gras festival
In Australië is dit een supergroot feest waarin het draait om het met respect met elkaar omgaan.
Wij gaan dit ook vieren en dat doen we in de Biesbosch, gaan jullie mee? I.v.m. de Corona
richtlijnen kan de locatie nog wijzigen.
Wie hoepelt er op?
We doen een wedstrijdje in twee teams. Wie is er als snelste team bij het andere team en verslaat
ze met steen-papier-schaar?
Bootje varen...
Tijdens het Madi Grassfestival stappen we aan boord en varen er op uit
Vandaag komt het aan op teamspirit
Ben jij goed in samenwerken? In het kader van Mardi Grass spelen we vandaag verschillende
spelletjes die alleen goed lukken als je samenwerkt.

Dinsdag 11 augustus
Aboriganal day

Aboriginals zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië. Leuk weetje: ze gebruikten geen pijl en
boog maar een boomerang!

Boomerang
Wij gaan een mooie echte boomerang beschilderen. Schilderen hem zo mooi als je kan en maak er
een echt kunstwerk van. Zullen we eens kijken of hij ook echt terug komt als je hem gooit?
BBQ party
Down under is BBQ-en dé manier van eten dus mag het niet ontbreken in ons programma.
Sport BSO on tour
Moderne Boomerang
In onze moderne wereld hebben we ook een nieuw soort boomerang. Dat is een ﬁlmpje van 2
seconden die zichzelf blijft herhalen waardoor je een heel grappig ﬁlmpje krijgt. Wie van jou maakt
de grappigste boomerang?

Woensdag 12 augustus
Nieuw-Zeeland

We reizen door naar Nieuw-Zeeland, het land van de Maori's met hun wereldberoemde Haka dans

Viskoekjes
Voor de lunch bakken we zelf gezonde viskoekjes. Een makkelijk en gezond recept dat je zeker thuis
ook eens moet uitproberen.
Aboriginal stip verven
Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele schilderkunst van de Australische Aboriginals.
Vroeger werd er geschilderd op bomen, rotsen, in het zand of op personen. Tegenwoordig wordt
deze schilderkunst ook toegepast op papier. Dat gaan wij vandaag ook doen!
Haka, dé dans van de Maori's
Je ziet de Haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden. Er worden krachtige bewegingen
gemaakt en oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!
Vissen!
Van een professionele visser horen we hoe dat in zijn werk gaat op een goede manier. Vis je mee?

Donderdag 13 augustus
Great Barrier Reef

We duiken onder in het grootst koraalrif ter wereld.

Vissen ﬁguurzagen
Deze vissen liggen liever wel op het droge... We gaan ze zelf uit hout zagen!
Sport BSO on tour
Vergeet je sportkleding niet, de SportBSO on tour komt weer langs

😀

Bakvis
Van bladerdeeg kun je hele lekkere hapjes maken! Maar vandaag maken we iets heel bijzonders..
We maken een (gevulde) vis met groenten en een beetje kaas. Lekker en haast te mooi om op te
eten...
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploﬀen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met
waterballonnen.

Vrijdag 14 augustus
Australië

We eindigen deze vakantieweek in Australië, het land van surfers, prachtige natuur en lange,
warme zomers.

Aussie rules
Het is geen voetbal, het is geen rugby. In Australië spelen ze alles een beetje anders. Vandaag
proberen we Aussie rules!
Australian Hamburgers buitenkookparty
Honger na het sporten? We maken een gezonde variant van deze heerlijk hamburgers, die je kunt
beleggen met wat jij lekker vindt.
Hippe Surfybandjes
De mensen in Australie zijn gek op armbandjes en zeker op het strand zie je deze veel. Vandaag
gaan wij onze eigen strand armbandjes maken.
BWP
Om het strandgevoel te ervaren gaan we vandaag naar ons eigen strand, Buiten de Waterpoort

