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Hallo allemaal,

Na een jaar hard werken op school staat eindelijk die welverdiende zomervakan�e voor de
deur! We maken er dit jaar een "tropical summer" van! We hebben allerlei zomerse
ac�viteiten voor jullie bedacht. Van knutselen tot bakken, maar ook lekker buiten ac�viteiten
ondernemen horen bij onze 'tropical summer'. Uiteraard ben je vrij om zelf iets te bedenken
of ondernemen. Niets moet, en alles mag!

Wij hebben er heel veel zin in om er samen met jullie een hele gezellige zomervakan�e van te
maken!

Groetjes de BSO leid(st)ers!

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
cool drankje in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze
palmbomen met ons gaat maken!

Fiësta Tropical
Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je loopt
als het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de spelletjes te
spelen.

Schelpendoosjes
Heb je thuis nog een doosje dat jij denkt te kunnen gebruiken? Neem het
mee. Denk aan een houten camembert doosje, een �ssuedoos of iets
anders. We maken er een zomers schelpendoosje van.

Frozen yoghurt fruitijsjes
Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker én
gezond! Dat wordt smullen!

Buigbare aapjes
Deze aapjes zien er super lief uit! Je kunt ze gemakkelijk maken met
pijpenragers en houten kralen.

Toffe tropische spelletjesmix
Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal met een
tropisch �ntje! Kies je favoriete spelletjes en ren, zoek, verstop, dans en
voetbal mee!
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Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag
mythische zeemeerminnen of een vrolijk hula meisje!

Tropische cocktails
Als aperi�e�e, na het diner, op een zonnig terras... voor elke
gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom
zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen
genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!

Toffe tropische vissen
Tropische vissen hebben vaak prach�ge kleuren. Het clownsvisje Nemo
is helemaal een leuk visje. Gebruik kleuren die jij mooi vindt en maak
van een eenvoudig papieren bordje een mooie tropische vis!

Duiken en snorkelen
Onder water is er zoveel te ontdekken! Zeker in tropische zeeën.
Prach�g koraal, exo�sche vissen...wat hoop jij dat je onderwater
gaat zien? "Duik" dit leuke knutselwerkje in en maak je eigen
variant!

 


