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Juli 2022

Vrijdag 1 juli
BSO gesloten
BSO gesloten!

Maandag 4 juli
Schelpendoosjes
Heb je thuis nog een doosje dat jij denkt te kunnen gebruiken? Neem het
mee. Denk aan een houten camembert doosje, een tissuedoos of iets anders.
We maken er een zomers schelpendoosje van.

Dinsdag 5 juli
Minibootjes
Super simpel te maken; bootje van schelpen, doppen of walnoten. Ze zien er
echt mooi uit, als je er meer maakt kun je ze prachtig laten drijven in een
grote schaal. Knutsel maar mee.

Woensdag 6 juli
IJsjes van wattenschijfjes
Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar niet.. Ze zijn
namelijk niet eetbaar maar wel erg feestelijk!

Donderdag 7 juli
Bouw je eigen waterbaan
Wat is er leuker dan met water spelen? En op een snikhete zomerdag kun je
ook wel wat afkoeling gebruiken toch? We gaan aan de slag met buizen,
flessen, gootjes, schroeven en takken om zelf een waterbaan te maken.
Klinkt cool? Dat is het ook ;-)

Vrijdag 8 juli
BSO gesloten
BSO gesloten!

Maandag 11 juli
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Bevroren schatten
In ijs kun je allerlei schatten vinden. Wij gaan zelf onze schatten veiligstellen
en ze later proberen open te breken. Bent je al benieuwd?

Dinsdag 12 juli
Onderwaterpret
We maken onze eigen oceaan! Doe je mee?

Woensdag 13 juli
Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met water! Wie
krijgt hem het eerst stuk?

Donderdag 14 juli
Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een
sportieve outfit aan die nat mag worden en doe mee!

Vrijdag 15 juli
BSO gesloten
BSO Gesloten

Maandag 18 juli
Het watercafé
We veranderen de BSO even in een café waar jullie lekker mogen gaan
drinken. We doen allerlei experimenten met water, limonade en nog veel
meer. Vind jij het nog lekker?

Dinsdag 19 juli
Waterpistool puntenrace
Heb jij thuis een waterpistool? Schrijf je naam erop en neem hem mee. We
gaan er allemaal leuke spelletjes mee doen! Wie haalt de meeste punten?

Woensdag 20 juli
Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen
volleybal met waterballonnen.
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Donderdag 21 juli
Waterballon 'zonder handen' estafette
Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen hilarische
estafettes met waterballonnen. Klaar om nat te worden?

Vrijdag 22 juli
BSO gesloten
BSO gesloten

 


