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Het Speelhuis

Hallo jongens en meisjes,

De zomervakan�e is weer begonnen en we hebben voor jullie ook dit keer een leuk
programma samengesteld.

Het thema is van Prehistorie naar IPhone!

Knutsels, sport, spel en meer, zijn de ac�viteiten die we voor jullie hebben bedacht, waar je
aan mee kunt en mag doen. Wil je toch iets anders doen kan dat natuurlijk ook!

Fijne vakan�e en veel plezier bij de BSO!

Groetjes de BSO leidsters/leiders

Magische stenen
Oproep voor alle koffiedrinkers: neem je koffiedik mee naar de BSO. We
hebben dit nodig voor het maken van magische stenen. Spannend!

Kelk van klei
In de middeleeuwen dronken de meeste mensen uit bekers gemaakt van
aardewerk. Als je veel geld had, dan was je beker mooi versierd. Wij
maken zo'n rijk versierde beker.

Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen �jdens deze
oude spelen. Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en het blij�
leuk! Doe je ook mee?

Grottekeningen
Dankzij rotstekeningen krijgen wij een idee hoe de mensen in de oer�jd
leefden. Maak een eigen rotstekening. Je kunt op verschillende
manieren te werk gaan.

Tijdcapsule
Maak je eigen �jdcapsule, verstop deze en open de �jdcapsule over een
paar jaar.... alle herinneringen zijn bewaard gebleven!

Speuren naar tijdsporen
Tijdens dit spel kom je meer te weten over dingen die in het verleden
gebeurd zijn. Ook in jouw buurt zijn er vast nog sporen te vinden uit het
verleden. Ontdek het!

Steentijd ketting
Het lijken wel bo�en en tanden van dino's en andere wilde dieren maar
eigenlijk is het...we verklappen het nog niet. We maken een ke�ng die
eeuwenoud lijkt.
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Robots van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot eruit komt te zien. Met allerlei
verschillende materialen kun je de mooiste robots maken!

Lauwerkrans
Voel je een Romeinse soldaat met deze lauwerkrans. We maken het van
blaadjes!

Mozaïek
Vandaag maken we de mooiste kunst met oude tegeltjes. Die slaan we
eerst kapot om er kleine stukjes van te maken. Daarna puzzelen we
stukjes bij elkaar om een mooi tegeltje of bloempot te maken.

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken zandkoekjes en maken daar
afdrukken in! Het lijken wel fossielen...

Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de draak. Kruip
jij in de huid van Sint Joris en weet jij de draak te verslaan?

 


