
FloreoKids  BSO De Lei

Backpack je gek in Afrika Coole Kikkers en
Draken
11 juli t/m 15 juli

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko genieten van een 1001 nacht
smoothie en wegdromen bij het maken van een echte Wonderlamp. Geen �jd om te blijven,
want we gaan daarna direct door naar Egypte waar we de Schat van de piramide gaan
ontrafelen.. Op woensdag komen we aan in Botswana waar we slaan op onze Afrikaanse
trommels en op donderdag maken we in Zuid-Afrika een 3D-dieren schilderij van de Big 5!
We sluiten de week af in Madagaskar waar we Nijlpaarden knutselen en raad het geluid: de
dierenedi�e spelen!

Maandag in Marokko
1001 nacht smoothie
Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde 1001 nacht smoothie?
De smoothie hee� prach�ge kleuren en zit vol vitaminen.

Toveren met zand
In de woes�jn van Marokko ligt veel zand. Door zand op een ondergrond te
leggen waar licht doorheen schijnt, kun je zelf ook de mooiste kunstwerken
maken!

Dinsdag in Egypte
Egypte in het klein
Maak Egypte in het klein met behulp van verf en sponzen! Een piramide of
palmboom van spons? Maak het zelf!

De schat van de piramide
Geef de code door aan de sfinx en kijk of je toegelaten wordt om iets uit de
schatkist te mogen pakken... Een leuk dansspel waarbij je de afgesproken
code goed moet onthouden.

Woensdag in Botswana
Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt
wordt! Wat is dit toch al�jd een feest om te doen. Leef je lekker uit!
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Donderdag in Zuid-Afrika
3D-dieren schilderij
Maak een 3D-dieren schilderij van de Big 5 met enkel en alleen een
eierdoos en wat karton. Makkelijk en superleuk! Maak jij een buffel,
luipaard, neushoorn, olifant of leeuw?

Lion King Mini-Musical
Hakuna matata! We spelen de sterren van de hemel in deze mini-musical
over de leeuwenkoning!

Vrijdag in Madagaskar
Nijlpaarden
Ken je het nijlpaard van Madagaskar? Een indrukwekkend groot en grijs
dier! Wij maken een nijlpaard na.

Raad het geluid: de dierenedi�e
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende dierengeluiden. Maar
we zien niets! Raad jij welk dier dit geluid maakt?
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Backpack je gek in Oceanië Coole Kikkers en
Draken
18 juli t/m 22 juli

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië. Maak jij
ook zo'n cool kangoeroe plantenbakje? Daarna snel door met de boot naar Nieuw-Zeeland,
waar we crea�ef aan de gang gaan met een koraalrif en heerlijk slurpen aan een kiwi sorbet.
Op woensdag vliegen we door naar Hawaï, waar we hawaii games spelen en smullen van
hawaï schuitjes. Ga door naar Indonesië en geniet van saté van gedroogd fruit. Speel het
wajang schaduwspel of speel een potje Indonesisch badminton. We sluiten de week af in
Papoea-Nieuw-Guinea, waar we paradijsvogels knutselen en het spel dwars door de jungle
spelen.

Maandag in Australië
Finding Nemo speurtocht
Nemo reist af naar het koraalrif in Australië. Hij is echt wel de bekendste vis
die we kennen. Maar weten we er wel zoveel vanaf als dat we denken? We
gaan een Finding Nemo speurtocht doen om dat te ontdekken!

Dinsdag in Nieuw-Zeeland
De haka
Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden in Nieuw-
Zeeland. Er worden krach�ge bewegingen gemaakt en oerkreten
uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

Kruiprugby
De strijd der strijden! Kruip over de grond en zorg dat je als eerste bij de
rugbybal bent. Wie gaat er winnen?

Woensdag in Hawaï
Hawaï bloemenkrans
Een lei is een tradi�onele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer
gedragen als lichaamsversiering. Wij gebruiken 'm gewoon om te vieren
dat we vakan�e hebben!
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Donderdag in Indonesië
Saté van gedroogd fruit
Kies een gedroogde fruitsoort, een noot en eventueel een topping om deze
lekkere satéballetjes te kunnen maken.

Tsunami simulator
Na een aardbeving in de zee kan een tsunami ontstaan. Het is een enorme
golf water die de kust bereikt. Wil je zien hoe dat zit?

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het
regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.
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Backpack je gek in Europa Coole Kikkers en
Draken
25 juli t/m 29 juli

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we een
aardappeltor�lla bakken en daarna swingen op de Fiësta Tropical. In Griekenland dansen we
de Sirtaki en smokkelen we het paard van Troje. Dan snel door naar Engeland, waar we een
high tea estafe�e spelen en op onze bezems springen �jdens een potje Zwerkbal.
Donderdag zijn we in Denemarken en bouwen we onze eigen LEGO-wereld in LEGOland. We
sluiten de week af in Frankrijk waar we druiven gaan stampen en de Eiffeltoren nabouwen.

Maandag in Spanje
Zandkunst in een flesje
Het vullen van een flesje met eigen gekleurd zand van de Spaanse costa's is
echt magisch: al die vrolijke kleuren!

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

Dinsdag in Griekenland
Griekse vaas krastekening
De oude Grieken stonden bekend om hun ongelooflijke vaardigheid met
aardewerk. Wij maken onze eigen versie.

Smokkelspel paard van Troje
Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse
mythologie. Door een slimme list veroverden de Grieken de stad Troje. Wij
spelen deze verovering in de vorm van een smokkelspel na.

Woensdag in Engeland
Eén twee, kopje thee!
In Engeland wordt veel thee gedronken. Met wie zou jij wel eens een kopje
thee willen drinken? Maak voor hem of haar een mooie uitnodigingskaart
met een "echt" kopje thee.
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High tea estafe�e
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met een Engelse high
tea. Bijvoorbeeld theepot vullen, suiker gooien en theezakjes zoeken. Dit
doen we in teams: wie is het beste high tea(m)?
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Donderdag in Denemarken
LEGOland
In 1968 werd in Billund (Denemarken) het eerste Legolandpark geopend.
Het park bleek een enorm succes. Later zijn er nog meer LEGO-parken
bijgekomen. Wij bouwen onze eigen LEGO-wereld.

LEGO Bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode
blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar
misschien win je wel een leuk prijsje?

LEGO misdaad movies
Ben jij ook zo'n fan van LEGO movies of gewoon van LEGO of gewoon van
films? Maak dan je eigen LEGO stop mo�on misdaad movie!

Vrijdag in Frankrijk
Eiffeltoren bouwplaat
In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de bekendste
bouwwerken ter wereld. Wij maken deze vandaag na. Knip de bouwplaat uit
en plak hem op de juiste manier in elkaar.

Disney's Speur Spektakel
We brengen een bezoekje aan Disneyland Parijs. Hoe goed is jouw kennis
van Disney-films? Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden te
vinden.
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Backpack je gek in Azië Coole Kikkers en
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Japan! Geniet van wafel-sushi en puzzel met kleuren in een raster een kleuren
sudoku. Dinsdag zijn we in China, waar we met stokjes eten en een potje Chinese muur
spelen. In India komen we helemaal in de jungle-sferen, daar doen we een proe�e met
wiebelende slangen en koelen we af met een Mowgli's smoothie. We vliegen door naar
Vietnam en smullen van een vega loempia en knutselen Oriëntaalse waaiers. Het einde van
deze week brengen we door op de Filipijnen, waar we in de sfeer komen van Expedi�e
Robinson, een potje eilandbal spelen en een vlot gaan bouwen.

Maandag in Japan
Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je het
las�g met al die cijfers. Maar het kan ook met kleuren.

Playback je gek
In Japan zijn ze gek op Playback en karaoke. In deze Playback je gek! mag je
nadoen wie je maar wilt en het hoe� natuurlijk geen liedje te zijn. Het kan
ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe
beter!

Dinsdag in China
Chinese muur
Een varia�e op gewoon normaal �kkertje; we vormen een Chinese muur!
Wie lukt het om als laatste over te blijven?

Waar is de panda?
China is natuurlijk het land van de panda's. Vandaag is er een panda
ontsnapt! Kun jij helpen hem te vinden? Hij zit ergens verstopt bij de BSO...
volg de sporen!

Woensdag in India
Mowgli's smoothie
Met een papaya als belangrijkste ingrediënt krijgen we een jungle-ach�ge
smoothie met een heerlijke zoete smaak!
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Colour run
De colour run is ontstaan in India waar ze veel kleurenfes�vals, waar ze
strooien met gekleurd poeder. Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we
kleurenpoeder maken. Daarna is het �jd om naar buiten te gaan en het
parcours rond te rennen!
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Donderdag in Vietnam
Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie
waaiertjes van papier.

Vega loempia
Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's. Een
heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo lekker!

Vrijdag in de Filipijnen
De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet
meer mag staan… De vloer is lava!

Eilandbal
De Filipijnen bestaat uit meer dan 7000 eilanden. Gooi, raak en stuur
iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf het eiland kan jij ook geraakt
worden.
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Backpack je gek in Noord-Amerika Coole
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

We starten de week in Costa Rica waar we een regenboog kameleon knutselen en slurpen
van een toekan cocktail. Op dinsdag brengen we een bezoek aan de USA, waar we een
colafontein laten uitbarsten en leren aanmoedigen als een echte cheerleader. Op Cuba
maken we een cactus van klei en in Mexico raken we in de ban van Coco Loco en spelen we
met een waterpiñata. We sluiten de week af in Canada, waar we een Canadese vlag
knutselen en een potje knotshockey spelen.

Dinsdag in de Verenigde Staten
Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel s�llen met de favoriete snack van
filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We maken een gezonde variant
van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt beleggen met wat jij
lekker vindt.

Colafontein
Cola komt natuurlijk uit Amerika. Allemaal aan de kant: dit levert een gaaf
vuurwerk effect op! We zorgen voor een echte fontein van cola.

Maandag in Costa Rica
Toekan cocktail
We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke
cocktail, sprekend een toekan!

Aap en kokosnoot
Kan de aap de kokosnoot pakken? Of let jij supergoed op als groenteboer?
We doen een �kspel in een kring. Wie is wie te snel af?

Woensdag in Cuba
Cactus van klei
Cactussen zijn best prikkelbaar... Maak je eigen cactus zo mooi als je kunt en geef
hem ook stekels om mee te kunnen prikken.
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Levend domino
We gaan domino spelen a�oms�g uit Cuba... en jij bent 1 van de steentjes! We
gaan alleen niet omvallen maar wel aansluiten. Hoe? Dat hoor je van ons!

Donderdag in Mexico
Pequeño sombrero
Een sombrero is een Mexicaanse hoed met een brede rand die beschermt tegen de
zon. Sombra betekent namelijk schaduw. Als je deze hoed bij ons maakt ben je goed
beschermd!

Coco Loco
We gaan een feestje organiseren! Niet zomaar een feestje, maar een Día de
Muertos feest. We gaan ons laten schminken, maken onze eigen decora�e en
dansen er op los op de dansvloer!

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

Vrijdag in Canada
Canadese vlag
Kennen jullie de Canadese vlag, met de beroemde 'maple leaf'? Wij gaan proberen
deze vlag na te maken. Kies of je dit met krijt of vloeipapier wilt doen en ga aan de
slag!

Knotshockey
Hockey spelen maar dan op onze eigen manier! We doen het niet met harde
hockeys�cks maar met rubberen stokken! Dit is echt een heel leuk spel om te doen.
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Backpack je gek in Zuid-Amerika Coole
Kikkers en Draken
15 augustus t/m 19 augustus

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder con�nent gaan we op avontuur in
verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart,
precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze
rugzakjes vol belevenissen!

In Argen�nië dansen we de tango en smullen we van Empanadas. Dinsdag arriveren we op
Curaçao, waar we tegen elkaar strijden �jdens de flipper run. In Brazilië maken we
sambaballen, koken we carnaval confe� rijst en genieten we van het Braziliaans carnaval. In
Suriname, gaan we op donderdag een gezonde bananensplit maken en onze heupen
losgooien �jdens jungle zumba. Vrijdag brengen we een bezoek aan Peru, maken we een
panfluit en hebben we lol met de lachende lama's.

Maandag in Argen�nië
Tango Tunes
Tune in op tangomuziek en speel deze leuke spelletjes! Wie kan er het beste
s�lstaan, het makkelijkst de roos doorgeven en valt er als laatste af?

De jaguar is op jacht
In de jungle van Argen�nië leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De
jaguars hebben honger en zijn op zoek naar eten. Jaag mee!

Dinsdag in Curaçao
Flipper run!
Haal snel de zwemvliezen en duikbril uit de kast. We gaan er dit keer niet
mee zwemmen. Het wordt rennen geblazen!

Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het droog?
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Woensdag in Brazilië
Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met Braziliaanse sambaballen! Maak deze leuke
muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en behanglijm en smeren
maar!

Carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in Zuid-Amerika is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van
stokken, shakers, sambaballen en meer! Wij gaan met eigen instrumenten
ritme leren kennen!

Spelletjesmix: Braziliaans Carnaval
Carnaval spelen als estafe�es, praalwagens wisselen en noem het maar op.
Allemaal in carnavalss�jl, doe mee!

Donderdag in Suriname
Flamingo's
Wij kennen ook allemaal verschillende manieren om een flamingo te
knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?

Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is een danss�jl
wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke
junglemuziek!

Vrijdag in Peru
Panfluit maken
De panfluit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten
werden gemaakt van verschillende materialen uit Peru: hout, bamboe, riet
en zelfs van uitgeholde dierenbo�en. Wij maken een panfluit van PVC
buisjes.

 


