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03 mei t/m 14 mei

Meivakantie
Hou jij ook zo van het lenteweer?! Wij ook! Hoe leuk is het om zelf een
plantenbak te maken en een vogelverschrikker? Natuurlijk gaan we
actief aan de slag, wat dacht je bijvoorbeeld van een colorrun of een
potje tennis met een twist. Ben je nieuwsgierig geworden wat wij deze
vakantie allemaal gaan doen, kom dan naar de BSO in de meivakantie!

Groetjes,

Team BSO

Maandag 3 mei
Natuurkostuum
Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig
dat we buiten kunnen vinden. Blaadjes, bloemen, takken,
steentjes, mos, gras en nog veel meer!

Levend Pac-Man
Ken jij Pac-Man? Dit gele poppetje eet zoveel mogelijk witte
stippen uit het doolhof. In dit spel word jij Pac-Man. Verzamel
zoveel mogelijk stippen en win het spel!

Dinsdag 4 mei
Mondriaan cupcakes
Piet Mondriaan was een schilder. Hij hield niet van krom en rond,
maar wel van recht en vierkant. Hij maakte wereldberoemde
werken die wij namaken in een cupcake variant!

Lintjesregen
Een samenwerkingstikspel waarbij niet de tikkers, maar de lopers
samenwerken. Speel je mee?
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Woensdag 5 mei
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 als kunst!

Moddervulkaan
We bouwen een moddervulkaan in de zandbak of in een grote bak
met zand. Aan het einde komt de vulkaan tot uitbarsting!

Donderdag 6 mei
Colour run
Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we kleurenpoeder
maken. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en het parcours
rond te rennen!

Dinokoekjes
Een zandkoekje met echte dinovoetsporen er in! Leuk om te
maken, lekker om op te eten.

Vrijdag 7 mei
Vrolijke vogelverschrikkers
Vogelverschrikkers zijn bedoeld om vogels weg te jagen die
anders alle lekkere aardbeien uit de tuin zouden kunnen snoepen.
Maar de vogelverschrikker die wij gaan maken ziet er gewoon
heel erg gezellig uit!

Ba�on tennis
Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen! Je kunt dit
ballonnenspel binnen of buiten spelen (als er niet te veel wind
staat) en je hebt er enorm veel lol mee!
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Maandag 10 mei
Bloembakken van melkpakken
Heb je thuis oude doeken, lappen stof of lakens? We scheuren ze fanatiek aan stukken! Klinkt
misschien gek maar we gebruiken stroken stof en lege melkpakken om mooie bloempotten mee
te maken.

Wilde weetjes
In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel
waarbij we leren van elkaar en ondertussen de natuur ontdekken.

Dinsdag 11 mei
Schilderijenjacht!
Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de deelnemers met puzzelstukjes en zet ze snel op de
juiste plek. Welk team vormt als eerst een compleet schilderij?

Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder gezien. Ook
zo benieuwd hoe ze zullen smaken?

Woensdag 12 mei
Zaaien maar!
In de lente is het tijd om te zaaien! Het is maar wat spannend om elke dag even te kijken of je
plantje al is gegroeid! We gaan eerst mooie bloempotjes maken en daarna zaadjes erin doen.
Natuurlijk geven we onze zaadjes goed water en kijken we elke dag of er al iets is veranderd.

Flessenbal
Flessenbal! Wat gaat makkelijker? Een lege fles, een fles met water of een fles met zand? Rollen
maar!

Donderdag 13 mei
Gesloten i.v.m. Hemelvaart

Vrijdag 14 mei
Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een dansstijl wat als
�tnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Levend bingo
BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je dit spelletje!

 


