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Wij zijn in tropische sferen
We tellen de weken af tot de zomervakantie. We begeven ons alvast in
tropische sferen. Zie jij jezelf al liggen in je hangmat met een lekkere
cocktail? Of dobberend op je luchtbed? In de laatste week houden wij een
tropical disco op de BSO met een cocktail, ijsjes of slush puppy. Zomerse
muziek ontbreekt die week ook niet.

Week 27
4 t/m 7 juli

Watermeloen pizza
Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

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.

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!

Week 28
11 t/m 14 juli

Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen.
Het gaat om de afstand, wie komt het verst?

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

Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het
droog?

Week 29
18 t/m 21 juli
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Tropische cocktails
Als aperitiefje, 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!

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

Toffe tropische spelletjesmix
Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal met
een tropisch tintje! Kies je favoriete spelletjes en ren, zoek,
verstop, dans en voetbal mee!

Wij wensen iedereen een heerlijke
zomervakantie toe!!

 


