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De Speelweide

Eindelijk het is zomervakan�e. Wij hebben 3 leuke thema's voor jullie bedacht.

Week 1 + 4 hebben we het thema: Leven als avonturier!

Week 2 + 5 hebben we het thema: Feesten op het strand!

Week 3 + 6 hebben we het thema: Buiten in de zomer!

We gaan er met zijn allen een leuke vakan�e van maken.

Groetjes van de BSO

Leven als avonturier
Week 1 + 4

Wentelteefjes
We bereiden een recept wat al heel lang bestaat: wenteltee�es. Brood
met ei, suiker, kaneel en melk. Nog even bakken… Eet smakelijk!

Hindernisbaan
We gaan samen met de kinderen een hindernisbaas maken en gebruiken
daarvoor alle materialen die we voor handen hebben, we gebruiken
onze eigen crea�viteit en maken er een geweldig parcours van!!

Verrekijker
Je kunt zó ver kijken met een verrekijker. Dingen die je anders niet, of
niet goed kunt zien zie je opeens erg duidelijk! Super gaaf eigenlijk. Wat
zie jij allemaal door jouw verrekijker?

Blote voetenpad
Een blotevoetenpad is een wandelroute, die je loopt op je blote voeten.
Je loopt over allerlei verschillende ondergronden, zodat je met je blote
voeten kunt ervaren hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen.
Doe je mee?

Op vakantie
Wat staat er op deze vakan�efoto? Wat zit er in je koffer? En hoe zou jij
de vakan�e uitbeelden in levendige plaatjes? Hier kom je �jdens deze
dramales achter.

Piratenbingo
Wie hee� het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken
hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!
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Feesten op het strand
Week 2 + 5

Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je al�jd lekkere koekjes maken. Bovendien
is dit recept ook geschikt voor het maken van een lekkere bodem voor je
appeltaart. Misschien ook nog een goed idee?

Kleurige kwallen
Brr, een kwal! Deze glibberige beestjes komen we liever niet tegen op
het strand! Gelukkig maken wij vandaag hele vrolijke kwalletjes. Met
verf, papieren zakken en een paar wiebeloogjes, knutselen we een hele
kwallenfamilie.

Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen
volleybal met waterballonnen.

Waterballon 'zonder handen' estafette
Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen
hilarische estafe�es met waterballonnen. Klaar om nat te worden?

Zomerse lantaarn
Vakan�e! Lange zomeravonden, nog even een ijsje eten in de tuin of
gezellige barbecuen… En als het langzaam donker wordt steken we
sfeervolle lichtjes aan. De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze
zomerlantaarn!

Zomerse ijscakejes
IJs en cake, allebei superlekker. We maken van deze combina�e een
verrassend lekker ijscakeje!

Buiten in de zomer
Week 3 + 6

Appelmoes maken
Dit wordt zo smullen! Zelfgemaakte appelmoes is de lekkerste
appelmoes. Echt waar!

Appelmoes ijsjes
Om straks lekker te kunnen smullen van heerlijke ijsjes moeten we vroeg
beginnen. Appelmoes ijsjes maken vergt even diepvries-�jd. Vul je eigen
ijsvorm, zodat je lekker kunt genieten!
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Koude komkommersoep
Deze koude komkommersoep is een perfect soepje voor zomerdagen waarop het eigenlijk te warm is om te
koken. Echt heerlijk!

Water limbo
De limbo is een acroba�sche dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de stok door danst
zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?

Waterglijbaan maken met sop

Maak je eigen stoepkrijt verf
Stoepkrijt kan je gemakkelijk omtoveren tot stoepkrijt verf. Verzamel al de restjes en kleine stukjes krijt en
sorteer deze per kleur. Zo kan je de restjes krijt nog gebruiken en hoeven ze niet de prullenbak in.

 


