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Oranje vuurtorens
Om de interactie en communicatie tussen de kinderen te stimuleren
mogen zij dagelijks samen kiezen welke activiteiten we gaan doen.

Groep 4 (atelier)
We mogen de hele middag vrij knutselen met heel veel verschillende
materialen maar ook mogen we wat leuke andere activiteiten kiezen.

Mysterie bingo
We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel
waarbij we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt
er tevoorschijn? Bingo!

Emoji bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het
drolletje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje
zingen (of een kusje geven?). Maar misschien win je wel een leuk
prijsje?

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we
in de jungle verblijven!

Pokémon pompons
Maak Pikachu, Squirtle, Bulbasaur of Charmander met behulp van
wol en papier! Wat zijn ze lekker zacht... Wie kies jij?

Ninja varia
We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen.
Ze zien er cool uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt
spelen als ze klaar zijn.

Strijd op de savanne
De roofdieren gaan achter de zebra's, giraffes en gazelles aan.
Maar ook de mens speelt een rol in dit tikspel. Wie wint de strijd
op de savanne?
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Groep 5
Hartige mu�ns
Vandaag maken wij hartige muf�ns! Gevuld met groenten en
hamblokjes. Net even anders, maar super lekker..

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we
in de jungle verblijven!

Wat zit er in mijn rugzak?
We gaan nu minder op vakantie dan normaal dus verzinnen wij
samen een eigen vakantie verhaal.

Plastic soep: waar of niet waar?
Weet jij wat plastic soep is? Of denk je er zelfs alles over te
weten? Test je kennis tijdens dit toffe raad spel: wie is de plastic
soep kenner van de BSO?

Bouw je eigen Escaperoom
Altijd al zelf een Escaperoom willen maken? In deze activiteit leer
je hoe je dat stap voor stap kunt doen. En daarna kun je de
Escaperoom natuurlijk ook laten testen!

Land, lucht, water
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de
lucht en het water? Dan is dit spel ideaal voor jou!

Geheimschri�
We voeren wetenschappelijke experimenten uit. Hoe schrijf ik
met onzichtbare inkt toch een leesbare tekst?

Onderwatervulkaan
Ontdek waar warmte naar toe gaat!

Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier
met je vinger op tekenen en het ook weer wegvegen. Cool toch?!

Bedrieglijk tekenen!
Dieren tekenen die op het eerste gezicht heel erg vriendelijk
lijken, maar kijken we wat beter dan zien we dat ze dat helemaal
niet zijn. Klinkt lastig? Wij zullen laten zien dat we dat echt heel
goed kunnen!

 


