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Happy in m'n hangmat week 1:
Hawaï
Hallo allemaal,

Deze vakantie gaan we happy beginnen met het thema Hawaii! Hawaii is een
eiland in de Grote Oceaan en maakt deel uit van de Verenigde Staten. Hawaii
staat natuurlijk voor vakantie, kokosnoten, heerlijke fruithapjes en strand!

We wanen ons met de activiteiten van deze week even een weekje op
vakantie.

Palmbomen maken, watermeloenpizza's eten, proefjes met de zon en echte
Hawaii Games: we gaan het deze week allemaal meemaken!

Groetjes van het zomerse BSO team

Maandag 25-7
Slippers met voetafdruk
Een heerlijk zomers gevoel krijg je er van als je deze slippers
knutselt. Je kunt je eigen ontwerp maken en voor de dames is het
misschien zelfs wel leuk om nog een nagellakje aan te brengen op
de teennagels?

Modderlava
Gewone modder wordt magische modder met behulp van een
beetje zuiveringszout en azijn. Wow dit is een coole ervaring, dit
moet je echt meemaken!

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!
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Dinsdag 26-7
Lego vulkaan bouwen
Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting
alleen maar leuk is om naar te kijken!

Stempelen met bloemen
Stempelen met bloemen, gras, onkruid....alles wat er in de natuur
te vinden is kun je gebruiken voor het maken van een natuurlijk
stempelschilderij.

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan
vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een lekkere luie
hangmat en een cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf
als je deze palmbomen met ons gaat maken!

Woensdag 27-7
Dierense Speeltuin
We gaan lekker ravotten in de speeltuin! Neem je extra kleren
mee? :)

Citrusfruit van papieren bordjes
Je zou er bijna een hap van nemen, want zo lekker ziet het er uit.
We maken fruit van papieren bordjes.

Fruitmandspel
Ben jij een peer of een appel? Een kiwi of een watermeloen? Doe
mee met dit fruitspel!
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Donderdag 28-7
Eilandtikkertje
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we eilandtikkertje want we zijn
tenslotte op Hawaii!

Bounty's maken
Je kent ze wel.. Die heerlijke repen met chocolade en kokos. Bounty's! Oeh, dat is lekker....Wij
gaan zelf bounty's maken. Nóg veel lekkerder dus! Als ze eenmaal klaar zijn kun je er vast niet
vanaf blijven en zijn ze zo op. Doe je ook gezellig mee?

Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer gedragen als
lichaamsversiering. Onder inwoners van Hawaï worden lei's overhandigd en gedragen bij officiële
ceremonies maar wij gebruiken 'm gewoon om te vieren dat we vakantie hebben!

Vrijdag 29-7
Dierense Speeltuin
We gaan lekker ravotten in de speeltuin! Neem je extra kleren mee? :)

Hulameisje en zeemeerminvriendin van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag een vrolijk hula meisje!

Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Wij
spelen vandaag slingertikkertje!

 



Puck&Co KindCentrum
Daalhuizen (BSO)
01 augustus t/m 05 augustus
Enkweg 10a
6881LZ Velp

Happy in m'n hangmat week 2:
Pirates of the Caribbean
Ahoy maatjes!

Deze week staat helemaal in het teken van piraten! We maken schatkisten,
spelen allerlei piratenspellen en eten echte piratenhapjes. Aan het eind van
de week zijn we klaar om de woeste zeeën op te gaan.

Hoe zullen we het ervan af brengen als piraten?

Groetjes van het BSO team

Maandag 01-08
Piraten van wc-rolletjes
Heb je thuis nog lapjes stof die we mogen gebruiken? Graag een
beetje stoere piraten kleuren zoals zwart en rood bijvoorbeeld!
Ook lege wc-rolletjes zijn welkom. Neem je ze mee? We gaan er
piraten van maken.

Smakelijke piraten
Arrrr, er komen piraten aan! En niet zomaar piraten: het zijn
eetbare piraten! Gelukkig zijn ze erg vriendelijk, bijna te leuk om
op te eten. Kies jouw variant en eet het lekker op.

Buskruit
Buuuuuuuut....buskruit! Doe je mee met dit leuke balspel?
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Dinsdag 02-08
Groentecrackers
Groentecrackers? Voor kids? Ja en ja! Deze crackertjes zien er
leuk uit doordat ze een kleurtje hebben (het oog wil ook wat!)
vanwege de gekleurde groente en ze zijn super knapperig. Een
prima verantwoord hapje dus.

Piratenbingo
Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken
hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!

Ahoy piraatjes!
Ahoy! Zet je papegaai maar op je schouder en voel je een echte
kapitein. We maken een piratenhoed en een papegaai.

Woensdag 03-08
Museonder
Heb je ooit al eens letterlijk een kijkje onder de grond genomen?
In het Museonder in het bos kan je door het ondergrondse
museum een kijkje nemen van wat er allemaal onder het
aardoppervlak leeft en vroeger geleefd heeft.

Piraten natuurtocht
We gaan de natuur in om te kijken wat voor schatten we daar
allemaal kunnen vinden! Zullen we echte piratenschatten vinden?
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Donderdag 04-08
Piraten en schateiland cupcakes
Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat voor het grijpen ligt. Of maak
jij er een piraat van?

Maak je eigen flessenpost!
Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de mensen op het vasteland moet dat
natuurlijk via flessenpost. Wij gaan onze eigen flessenpost maken, het papier dat we daarvoor
gaan maken lijkt wel eeuwen oud! Ben je al benieuwd naar onze brief?

Piratengames
Dek zwabberen, water hozen, over de loopplank lopen....ben jij mans genoeg om al deze
piratengames goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!

Vrijdag 05-08
Museonder
Heb je ooit al eens letterlijk een kijkje onder de grond genomen? In het Museonder in het bos
kan je door het ondergrondse museum een kijkje nemen van wat er allemaal onder het
aardoppervlak leeft en vroeger geleefd heeft.

Kapitein Haak's gooi- en richtspel
Kapitein Haak kennen we natuurlijk allemaal! Wij gaan vandaag haak gooien! Met ringen richten
we op de haken en zo proberen we de meeste punten te behalen. Natuurlijk moeten we de haken
wel eerst even zelf in elkaar knutselen.

Vul je schatkist
Neem van huis een leeg eierdoosje mee als je dat nog hebt. Dit wordt jouw schatkist die je nodig
hebt voor het volbrengen van een zoekopdracht. Nieuwsgierig geworden? Doe mee!
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Happy in m'n hangmat week 3:
Flora en fauna
Hallo allemaal,

Tijdens de zomerperiode gaan we niet alleen zitten luieren. Deze week staat
in het teken van de tropische natuur en de dierenwereld! Het is hartstikke
leuk en leerzaam om te kijken wat er in de natuur gebeurt en wat de dieren
allemaal doen.

Door middel van allerlei leuke proefjes, dierenknutsels en spellen krijgen we
een beestachtig gezellige week!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 08-08
Transformatie vlinders
Na een rups komt er een .... vlinder! Wij maken ze zelf, je ziet
een vlinder komen met prachtige kleuren!

Bananenchips
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor
nodig. We maken de chips in de oven en dat duurt echt wel een
paar uurtjes. Maar dan: smullen van je zelfgemaakte gezonde
bananenchips!

Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te
showen? Echt erg leuk om te doen! We gaan op zoek naar
geschikte takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook
een beetje wol nodig en dan kunnen we aan de slag.

Dinsdag 09-08
Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste
kunstwerken. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!
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Wie is bang voor wie?
De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en de
olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe mee en vind het uit!

Smakelijke fruitschildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er
ook eentje?

Woensdag 10-08
Nederlands Openlucht Museum
We gaan terug in de tijd, en zien wat er allemaal vroeger was.

Donderdag 11-08
Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog
wel moet vinden...

Palmboom van fruit
Wuivende smakelijke palmen...mmmm. Kiwi, banaan en
mandarijn hebben we nodig voor dit tropische hapje.

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan
vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een lekkere luie
hangmat....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen
met ons gaat maken!

Schildpadden
Wat de schildpad bijzonder maakt en geen enkel ander reptiel
heeft is het rugschild. Het schild van een schildpad is heel hard.
Wij maken een schildpad die heel wat minder hard is.

Vrijdag 12-08
Nederlands Openlucht Museum
We gaan terug in de tijd, en zien wat er allemaal vroeger was.
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Happy in m'n hangmat week 4:
Waterwereld
Hallo allemaal,

In de zomer is het natuurlijk heerlijk om naar het strand te gaan en in het
water te zwemmen. Misschien gaan we zelfs wel eens met de boot op
vakantie! Deze week gaan we veel met de waterwereld doen. We doen
waterige proefjes, maken mooie creaties over de waterwereld en doen
verschillende waterspellen! Soms kunnen we wel een beetje nat worden,
maar ach: dat is toch alleen maar leuk?

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 15-8
Scoren met sponzen
Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de
tegenstander? Je moet scoren met een natte spons. Lukt je dat?

Het mooiste visje van de zee
Ken je dit boek van Marcus Pfister? Regenboog is de mooiste vis
in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen
enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft -
en later nog meer - vinden ze hem aardig en merkt hij dat het
belangrijker is om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn!
Wij maken ook een mooie vis.

Prik je 'm lek, ja of nee?
Denk jij dat je potloden in een zak met water kan steken zonder
dat deze gaat lekken? We komen daar met dit experiment achter!
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Dinsdag 16-8
Schelpenvisjes
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken en
opeens zwemmen de mooiste visjes rond!

Darten met water
Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!

Synchroonzwemmen op het droge
Zonder zwembad toch een spectaculaire show
synchroonzwemmen laten zien? Dat kan! We studeren op het
droge een hele choreografie in en we kunnen niet wachten om het
te laten zien!

Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen
bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken! Ben je
ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

Woensdag 17-8
Reptielenworkshop
Er komen allemaal reptielen langs, hoe cool is dat!

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook
kan knutselen? Maak je eigen kleurrijke zeepaard!

Natuurlijke soep
We gaan vandaag de natuur in om zoveel mogelijke ingrediënten
te verzamelen voor een eigen gemaakte natuurlijke soep. Help je
ook mee?!

 



Puck&Co KindCentrum
Daalhuizen (BSO)
15 augustus t/m 19 augustus
Enkweg 10a
6881LZ Velp

Donderdag 18-8
Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag mythische zeemeerminnen of een
vrolijk hula meisje!

Inktvistikkertje
Spreid je tentakels als een octopus en tik wie je tikken kunt!

Gevulde eieren
Mmmm, heerlijk zijn ze. Gevulde eieren. Heb je ze al eens vaker gemaakt? Vertel ons dan je
recept. Wij hebben het meest bekende en traditionele recept voor je maar er zijn allerlei variaties
mogelijk.

Wiebelig watertwister
We gaan een speciale draai geven aan het spel Twister! We spelen het buiten op ons
eigengemaakte waterveld waar we niet nat van worden. Word je al nieuwsgierig?

Vrijdag 19-8
Reptielenworkshop
Er komen allemaal coole reptielen, hoe gaaf is dat!

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

Waterige hints
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij maar eens een inktvis of een pinguïn na
te doen! De andere kinderen proberen het te raden en zo leren we de dierenwereld ook gelijk wat
beter kennen!
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Happy in m'n hangmat week 5:
Ravotten en relaxen
Hallo allemaal,

In de vakantie kan het allemaal: je uitleven tijdens het ravotten en lekker
ontspannen relaxen! Daarom gaan we het deze week lekker combineren.
Onze activiteiten zijn zowel uitputtend als rustgevend: het ultieme
vakantiegevoel! Doe jij mee met toffe spelletjes en maak je liever mooie
knutsels? Ook kun je natuurlijk heerlijk buiten ontspannen!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 22-8
Minihangmat
Een lekker nestje of een soort omgekeerde parachute waarin je
lekker kunt ontspannen? Maak door wol te weven op een papieren
bordje een eigen hangmat voor je speelgoed figuur!

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!

Healthy bananenbrood
Gezond smullen van een heerlijk bananenbrood!
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Dinsdag 23-8
IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer vullen we het met
fruit. Ook geven we er een feestelijk tintje aan door ze in pure
chocolade te dippen en te versieren met nootjes. Al trek
gekregen?

Kwalleballen
Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen
tonen. Wie krijgt de kwallebal als eerste in de waterbak?

'Handige' ijsjes
Deze ijsjes die we maken met onze handen en voeten zien er echt
uit op te (vr)eten!

Woensdag 24-8
Kasteel Doorwerth
We gaan een kasteel bezoeken en doen daar ook een leuke
speurtocht!

Fruitwater maken
Water is gezond. Maar het smaakt wel altijd hetzelfde. Wil je eens
een gezonde andere smaak proberen? Wij hebben leuke recepten!
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Donderdag 25-8
Vliegende vliegers
Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht kan vliegen.
We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier. Welke vlieger vliegt het hoogst in de
lucht? En wie kan er het hardste rennen zijn de vlieger aan de hand? Wij gaan er achter komen!

Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op, vullen ze met verf, hangen ze aan een doek en
gooien ze lek met dartpijlen. Zo ontstaat er een super creatief en gek kunstwerk. Dat is toch veel
leuker dan het gewone dart-spel? Bovendien maak je meteen een prachtig kunstwerk!

Gezonde bananensplit
We kennen hem allemaal wel: de bananensplit. IJs met banaan en een dikke laag chocoladesaus
toch? Nou, deze variant is even anders. Stukken gezonder en ook heel lekker!

Het vliegerlied
En ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger ....Ben zo sterk, sterk, sterk als een tijger. Ben zo groot,
groot, groot als een giraffe, en zo hoog! Met z'n allen leren we het vliegerlied te dansen!

Vrijdag 26-8
Kasteel Doorwerth
We gaan een kasteel bezoeken en doen daar ook een leuke speurtocht!

Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe minder tellen er over blijven, hoe
sneller je moet lopen.
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Happy in m'n hangmat week 6:
Cocktails & kokosnoten
Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel verschillende
smaken, wij gaan er deze week een paar maken. Natuurlijk horen
kokosnoten ook bij de vakantie, want wie wil er nou niet op een eiland zitten
en melk uit een kokosnoot drinken?

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag
Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een lekkere verfrissing
nodig, zoals deze heerlijke watermeloen kokosmilkshake die we
vandaag gaan maken!

Hey Macarena!
Hey Macarena! Een liedje dat in de jaren '90 razend populair was.
Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans dan lekker met
ons mee!

IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!
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Dinsdag
Gesmolten kralen armbandjes
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal. We
laten ze in de oven smelten tot ze meer op platte pailletten lijken.
Daarna maken we er leuke armbandjes van.

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.

Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van
keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het water van het
ene glas naar het andere glas gaan!

Woensdag
De Spelerij/Uitvinderij Dieren
We gaan naar de Spelerij/Uitvinderij en gaan hier hele coole
dingen maken, maar ook nog even lekker spelen!

Ontdek zon, zee en strand!
Je hebt vast weleens op het strand een grote schelp tegen je oor
gehouden. Het is dan net of je de zee hoort, maar wat hoor je
eigenlijk? En hoe kun je zelf een regenboog maken? Dit soort
vragen komen aan bod tijdens deze proefjes!
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Donderdag
Say cheese!
Maak een fotocamera van karton. Echte foto's kun je er niet mee maken, maar wel
herinneringen!

Tropische ananas smoothie
Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie bevindt jij je alvast
in tropische sferen!

Knotshockey
Hockey spelen maar dan op onze eigen manier! We doen het niet met harde hockeysticks maar
met rubberen stokken! Dit is echt een heel leuk spel om te doen.

Tropical disco
Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!

Vrijdag
De Spelerij/Uitvinderij Dieren
We gaan naar de Spelerij/Uitvinderij en gaan hier hele coole dingen maken, maar ook nog even
lekker spelen!

Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.

 


