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De Speelweide

Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zi�en luieren. Deze week staat in het teken van
de tropische natuur en de dierenwereld! Het is harts�kke leuk en leerzaam om te kijken wat
er in de natuur gebeurt en wat de dieren allemaal doen.

Door middel van allerlei leuke proe�es, dierenknutsels en spellen krijgen we een beestach�g
gezellige week!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste kunstwerken. Pak
een mandje en een schaar, en hup naar buiten!

Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je heen kijkt kun
je overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de natuur in
en gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Zonnevangers
Maak een vrolijk gekleurde zonnevangers die een echte blikvanger
zullen zijn voor je raam!

Insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempo�en, wc-rolletjes?
Misschien hebben jullie in de tuin zelfs nog wel
(ven�la�e-)bakstenen die jullie niet meer nodig hebben? Ook
stukken hout zijn welkom. Neem wat mee naar de BSO want we
maken er een insectenhotel van. Waarom we dat gaan maken
leggen we je nog uit!

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en mandarijn
hebben we nodig voor dit tropische hapje.

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan vakan�e.
Prach�ge stranden, een mooie zee, een lekkere luie hangmat en een
cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen
met ons gaat maken!
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Bloemen sparen en bewaren
We gaan een herbarium maken! Dat is een boek waarin je planten
bewaart, die je zelf hebt gevonden. Zo weten we precies welke bloemen
en planten bij ons in de buurt groeien.

 


