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Activiteitenprogramma juni /juli
Méér Natuur Avontuur

Het programma voor de weken tot aan de zomervakantie blijft in het teken
staan van de natuur. Het wordt hopelijk meer en meer zomer dus lekker naar
buiten!!!

En natuurlijk organiseren we weer in de voorlaatste week voor de
zomervakantie de inmiddels bekende FEESTWEEK, als afsluiting van een heel
mooi en gezellig BSO jaar. Wat we dan gaan doen blijft nog even een
verrassing......

Maandag 6 juni 2022
2e Pinksterdag, dat betekent weer een vrije dag. Veel
plezier!!

Dinsdag 7 juni 2022
Klieder, klodder, verf met modder!
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met
modder kan het ook prima! Ben je benieuwd naar hoe dat gaat? We
gebruiken een paar stevige kwasten en gaan lekker aan de slag.

Woensdag 8 juni 2022
Vrolijke vogelverschrikkers
Vogelverschrikkers zijn bedoeld om vogels weg te jagen die anders
alle lekkere aardbeien uit de tuin zouden kunnen snoepen. Maar de
vogelverschrikker die wij gaan maken ziet er gewoon heel erg gezellig
uit!

Donderdag 9 juni 2022
Appelkoekjes
Een appelkoekje: net even iets anders dan een normale appel. Hoe
we dit gaan maken? Met pindakaas, en nootjes: heerlijk!
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Maandag 13 juni 2022
Rebus speurtocht
Natuur - Na + Avon = Avontuur! Rebussen zijn zó leuk om te doen.
Je leert er enorm veel van en het is gewoon erg grappig om te
maken: wie lost het rebusverhaal op?

Dinsdag 14 juni 2022
Modderkeuken
Restaurant 'Modderkeuken' is geopend! Er worden de creatiefste
taarten gebakken en soepen gekookt. Wie durft er een hapje te
nemen?

Woensdag 15 juni 2022
Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere
zomeravond?! Wij maken ons eigen kampvuur, om lekker op te
smikkelen: heerlijk!

Donderdag 16 juni 2022
Panty poppetjes
We beginnen met een kaal koppie maar met een beetje geduld kun je
straks de haren knippen van deze poppetjes EN ze lekker opeten!
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Maandag 20 juni 2022
Pijl en boog
Om een echte Robin Hood te zijn, heb je natuurlijk een goede uitrusting nodig. Maak je eigen pijl en
boog van takken of van een pijp!

Dinsdag 21 juni 2022
Spinazie- pannenkoeken met fruit
Deze spinaziepannenkoeken kun je heerlijk eten als lunch of tussendoortje. Maak de mix, bak de
pannenkoeken en garneren maar. Gezond en lekker!

Woensdag 22 juni 2022
Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes te
gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

Donderdag 23 juni 2022
Natuur avontuur vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen, blaadjes, takjes en
stenen... heel veel stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen van maken.
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Maandag 27 juni 2022
Wortel kwarkbollen
Mmmm deze gezonde wortel kwarkbollen smaken heerlijk! Bak jij mee?

Dinsdag 28 juni 2022
Foto scavenger hunt: natuur
Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht! Hierdoor ontdekken we de natuur op een
hele bijzondere én leuke manier. We gaan namelijk op zoek naar de foto's die een ander uit de groep
gemaakt heeft! Spannend...

Woensdag 29 juni 2022
Magische tuinbonen in een potje
Hoe groeien bonen precies? Wij gaan hun ontwikkeling van dichtbij meemaken door ze in een
doorzichtig potje te plaatsen en zo kunnen we de groei bekijken!

Donderdag 30 juni 2022
Kwalleballen
Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen tonen. Wie krijgt de kwallebal als eerste
in de waterbak?
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Maandag 4 juli 2022
Mini terrarium
Een mini-terrarium wordt normaal gesproken gebruikt om bepaalde dieren in te laten leven. Wij
maken het na in een klein glazen potje met plantjes!

Dinsdag 5 juli 2022
Vliegende waterraketten
Raketten worden zover mogelijk de ruimte in geschoten. Vandaag kijken we hoe hoog onze raket de
lucht in vliegt.

Woensdag 6 juli 2022
Brandnetelchips
Ja echt; van die prikblaadjes kun je chips maken!

Donderdag 7 juli 2022
Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies mogen
worden, want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere jongens en
powergirls!
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WEEK 28: FEESTWEEK 11 t/m 14 juli 2022
Wat gaan we doen deze week??? Dat verklappen we nog niet. Maar dat het een
anders-dan-anders week wordt kunnen we al wel vast vertellen. Spannend hoor,
ben jij ook zo benieuwd?

WEEK 29 18 t/m 21 juli 2022
"rommelweek"
Deze week mogen jullie kiezen wat je nog heel graag een keer wilt doen. Overleg met elkaar en maak een
programma. En denk er aan: Eind deze week is het vakantie en moet er dus ook opgeruimd worden.....
Oei....!!! Een fijne vakantie gewenst allemaal en graag tot ziens in september.

 


