Natuur Avontuur
23 april tot en met 04 mei
Hallo allemaal,
Ga je mee met ons op avontuur in de natuur?! Er is
zoveel te ontdekken als je goed om je heen kijkt. Je
valt soms van de ene verbazing in de andere. We
doen diverse onderzoekjes, eten avontuurlijke
hapjes en leren door diverse spelletjes meer over
de natuur.
Ontdek snel waarom wij ons thema "Natuur
Avontuur" hebben genoemd en kom naar onze
locatie deze meivakantie!
Groetjes, het team van de BSO

Maandag 23 april

Eten: Bloemen van groente
We maken bloemen van groente! Heel apart,
lekker én gezond. Goed onthouden hoe je ze
maken moet want dan kun je thuis iedereen
verrassen.

Woensdag 25 april
Creatief 4-12: Knapzakjes
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets
meer mee doet? Een oud overhemd mag je
ook meenemen. We gaan knippen en
scheuren en met een stok en een lintje
maken wij er een knapzak van!

Spel 4-12 jaar: Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en
hazen voeren een felle strijd. Wie slaagt er in
de meeste klavertjes, en dus de meeste
punten te verzamelen?

Natuur: Natuursculptuur maken
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei
spullen uit de natuur te verzamelen.
Vervolgens maken we daar onze eigen
afdruk van in klei en doen we het in de oven,
zo krijgen we natuurafdrukken!

Eten: Picknick party!
Eerst gaan we onze eigen picknick
voorbereiden en vervolgens... smullen maar!

Experiment: Wat doet de
pissebed?
Pissebedden zijn enorm interessante diertjes!
We gaan ontdekken wat ze lekker eten
vinden en of ze van nacht of dag houden. We
kunnen ontzettend veel over ze leren!

Dinsdag 24 april
Sport en spel: Het grote
scoutingavontuur
Wie is de beste padvinder van ons allemaal?
In dit spannende scoutingavontuur doen we
verschillende spellen en leren we allerlei
handige technieken!

Natuur: Bouw een mini-terrarium
Ben jij ook gek op de natuur en wil jij graag
een eigen terrarium hebben? Of wil je weten
wat een terrarium eigenlijk is? Een aquarium
ken je wel, aqua is water en terra is aarde.
We maken dus een leefomgeving voor dieren
die in en op de aarde leven. Denk aan
insecten, slakken enzovoort. Bouw een
miniversie voor jezelf.
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Donderdag 26 april

Woensdag 2 mei

Bush Craft 7+: Pijl en boog maken
van takken

Natuur: Modderkeuken

We gaan op zoek naar kromme takken voor
een boog en rechte takken voor de pijlen. We
gaan onze eigen indianen uitrusting maken.

Restaurant 'Modder Keuken' is geopend! Er
worden de creatiefste taarten gebakken en
soepen gekookt. Wie durft er ook echt een
hapje van te eten?

Spel: Rebus speurtocht

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

Natuur - Na + Avon = Avontuur! Rebussen
zijn zó leuk om te doen. Je leert er enorm
veel van en het is gewoon erg grappig om te
maken: wie lost het rebusverhaal op?

Vrijdag 27 april
GESLOTEN i.v.m. Koningsdag
Maandag 30 april
Proefje: Verf maken? Een eitje!
Maak zelf verf met eigeel, water en
crpepapier. Je zult zien: het werkt echt!

Sport en spel: Bootcamp
Go, Go, Go! Vandaag gaan we bootcampen!
Neem je sportiefste kleren mee, die wel een
beetje vies mogen worden want we gaan een
bikkelharde training krijgen. Let op: dit is
alleen voor stoere jongens en powergirls!

Donderdag 3 mei
Spelen in de natuur
We gaan erop uit vandaag!! Trek je oudste
kleren aan, je oudste schoenen en neem
zeker te weten een setje droge en schone
kleren mee! (Wat we gaan doen en waar we
naar toe gaan blijft nog een klein geheimpje
ssssstttttt!!)

Dinsdag 1 mei
Eten: Lentesoep
Dit lentesoepje is net even anders dan een
normale groentesoep. We gebruiken peultjes
en venkel. Het wordt echt smullen en het
recept mag je natuurlijk mee naar huis
nemen!

Creatief 4-12: Lentebloemen Kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons
heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten,
struiken, grassprieten, takken en noem maar
op...wij zien het vandaag als kunst!

Vrijdag 4 mei

Natuur: Herbarium maken

Drama: Lente toneelspel!

We gaan een herbarium maken! Dat is een
boek waarin je planten bewaart, die je zelf
hebt gevonden. Hoe dat moet? Je leert het
vandaag!

Een paashaas die een koe gaat melken op
een terras: gekke combinatie? Voor ons echt
niet! Het kan ons niet te gek tijdens dit
toneelspel.
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Creatief 7+: Natuur avontuur
vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom
je van alles tegen: mooie veren, schelpen,
blaadjes, takjes en stenen... heel veel
stenen! De mooiste, rondste en gladste
kiezels stop je in je zak en neem je mee naar
huis. Die komen namelijk goed van pas als je
verhaalstenen wilt maken. Dat zijn stenen
met een zelfgeschilderde afbeelding en bij
elke afbeelding hoort een liedje of mooi
verhaal!

