
Happy in m'n hangmat week 2 en 5:
Pirates of the Caribbean
13 juli t/m 17 juli

De Speelboom

Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We maken schatkisten, spelen allerlei
piratenspellen en eten echte piratenhapjes. Aan het eind van de week zijn we klaar om de
woeste zeeën op te gaan.

Groetjes van het BSO team

IJslollyboot
Het leuke aan bouwen met ijslollystokjes is dat je heel goed zelf kunt bepalen
hoe moeilijk je bouwwerk wordt. Je kunt best een heel technisch werkje maken
namelijk. Erg leuk om een ontwerp te maken dat jij mooi vindt!

Smakelijke piraten
Arrrr, er komen piraten aan! En niet zomaar piraten: het zijn eetbare piraten!
Gelukkig zijn ze erg vriendelijk, bijna te leuk om op te eten. Kies jouw variant en
eet het lekker op.

Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?

Blotevoetenpad
Een blotevoetenpad is een wandelroute, die je loopt op je blote voeten. Je komt
over allerlei verschillende ondergronden zodat je met je blote voeten kunt
ervaren hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Het is erg leuk èn
met je voeten voel je dingen anders dan met je handen. Leerzaam!

Piratenbingo
Wie hee� het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken hebben? Heb
jij je kaart vol? Roep: BINGO!

Ahoy piraatjes!
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en voel je een echte kapitein. We
maken een piratenhoed en een papegaai.

Piraten schatkist
Land in zicht! Deze schat is alleen bestemd voor echte piraten. Je hebt er geen
schatkaart voor nodig, alleen wat verf en een kwast. Je begint gewoon met een
lege eierdoos en als je alle stappen volgt, krijg je de schatkist vanzelf te pakken!

Piraten Punch
Piraten drinken stoere zeemannendrankjes. Hele slokken sterke rum verdwijnen
in hun keelgat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk ongezond! Wij gaan onze eigen
overheerlijke, gezonde, piratenpunch maken!

 


