
FloreoKids  BSO De Duikboot

Backpack je gek in Afrika 4+
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!

We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko genieten van een 1001 nacht
smoothie en gaan we toveren met zand. Geen �jd om te blijven, want we gaan daarna
direct door naar Egypte waar we spelletjes doen; de farao's tegen de mummies. Op
woensdag komen we aan in Botswana waar we Afrikaanse muziektakken maken en op
donderdag maken we in Zuid-Afrika een uitstapje naar de speeltuin! We sluiten de week af in
Madagaskar waar we een zebra cake maken en gaan we flessenvoetbal spelen!

We willen de ouders vragen om tussen 07:30 en 09:00uur uw kind/kinderen te brengen en
tussen 16:00 en 18:30uur uw kind op te halen.

Graag uw kind/kinderen thuis al insmeren zodat ze al een bescherming hebben tegen de
zon!

Wilt u uw kind een tas meegeven met zwemkleding/handdoek en reserve kleren voor de
zonnige dagen!?

We hopen dat we er een leuke vakan�e van kunnen maken

Goetjes

Friso, Kaylee en Sharona

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!

Hoor je kameel of dromedaris?
In dit �kspel staan de kamelen en dromedarissen tegenover elkaar. Wie zal
de winnaar van de woes�jn zijn?
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Backpack je gek in Afrika 4+
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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!

Mummie bananen
Egypte staat bekend om zijn mummies. Best spannend misschien? Maar
deze mummies zijn echt heerlijk om op te eten!

De farao's tegen de mummies spel
De farao's en de mummies, gaan tegen elkaar strijden! Wie bouwt het
snelste een piramide, ontcijfert de boodschap in hiërogliefen geschreven en
wie wordt het snelst gemummificeerd?

Woensdag in Botswana
Afrikaanse muziekstok 4+
In Botswana knutselen ze veel met materiaal uit de natuur. Deze keer
maken we een hele muzikale stok! Hang er van alles aan of plak het vast en
maak jouw Afrikaanse muziekstok!

Flessenvoetbal (neem je eigen lege fles mee)
In Afrika wordt veel voetbal gespeeld. Ken jij het spel flessenvoetbal? Houd
je fles overeind! Alleen zo win je een par�jtje. Houd jij het meeste water
over aan het einde?

Lipdub 7+
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo
benieuwd hoe dat gaat worden?

TikTok bingo 7+
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis het dan af!
Wie hee� als eerste de kaart vol?

Donderdag in Zuid-Afrika
Bij de beesten af!
De big 5 op bezoek op de BSO? Google zorgt ervoor dit het lukt! Doe je mee
met deze toffe opdrachten? Het is echt bij de beesten af...!

Uitstapje Speeltuin
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Vrijdag in Madagaskar
Zebracake
Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een zebracake bakken, met jawel,
zebrastrepen! Eet dit streepje voor streepje op.. Jammie!

3D-dieren schilderij
Maak een tof 3D-dieren schilderij met enkel en alleen een eierdoos en wat karton. Makkelijk en
superleuk!

Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een par�jtje flessenvoetbal. Houd jij het meeste water over aan
het einde?
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Backpack je gek in Oceanië 4+
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. We
houden een heerlijke waterdag met een gezamenlijke BBQ! Daarna snel door met de boot
naar Nieuw-Zeeland, waar we crea�ef aan de gang gaan met toffe tollen! en heerlijk
klauteren in de Bubbeljungle. Op woensdag vliegen we door naar Hawaï, waar we hawaii
games spelen en smullen van hawaï schuitjes. Ga door naar Indonesië en maak samen met
ons mooie natuurlijke kunstwerken! We sluiten de week af in Papoea-Nieuw-Guinea, waar
we naar de natuurspeeltuin en de kinderboerderij gaan. Vandaag gaan we ook jungle slijm
maken! weet jij al hoe dit moet?

We willen de ouders vragen om tussen 07:30 en 09:00uur uw kind/kinderen te brengen en
tussen 16:00 en 18:30uur uw kind op te halen.

Graag uw kind/kinderen thuis al insmeren zodat ze al een bescherming hebben tegen de
zon!

Wilt u uw kind een tas meegeven met zwemkleding/handdoek en reserve kleren voor de
zonnige dagen!?

We hopen dat we er een leuke vakan�e van kunnen maken

Goetjes

Friso, Kaylee en Sharona

Maandag in Australië
BBQ-EN op de BSO!
Wat vindt jij allemaal lekker om te eten op de BBQ? Wat hebben we
allemaal nodig en wie wil helpen om alles klaar te maken? we gaan er een
leuke dag van maken!

Waterdag! Neem je zwemkleding en handdoek mee
Neem je zwemspullen mee en we hopen op een dag vol met pret en water.
Wie weet kunnen we ook nog spelletjes doen met waterballonnen.
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Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Toffe tollen
Maak je eigen toffe tol in deze leuke ac�viteit! Heel erg simpel met papier
en een satéprikker. Welke tol kan er het langst draaien?

Bubbeljungle
Vandaag gaan we een dagje klimmen en klauteren bij de Bubbeljungle.
Trek makkelijke kleding aan!

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!

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! We gaan lekker smullen van een tropische lunch. We
maken namelijk Hawaïschuitjes! Broodjes met (ham,) kaas en ananas.

Hawaii games
Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat maffe
spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden tegen elkaar.
Wie verzamelt de meeste punten?

Rubber bootje varen 7+ extra kleding of zwemkleding en handdoek mee
De kinderen met een zwemdiploma mogen als ze willen met een
rubberbootje in de sloot varen. Graag extra kleding of zwemkleding
meenemen.
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Donderdag in Indonesië
Tipi(sch) natuurlijke kunst
Denk je eens in dat je lee� in een wereld zonder s��en of potloden: hoe kun je dan een kunstwerk
maken? Met behulp van de natuur!

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

Picknicken
Vandaag mogen jullie je eigen lunch maken en gaan we een leuk plekje opzoeken om te picknicken!

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Jungle slijm
Heb jij wel eens slijm gemaakt? Zó leuk om te doen. Deze keer maken we slijm met een snu�e gli�ers en
insecten: Jungle slijm!

Speeltuin houtkamp
Vlak bij de kinderboerderij bevindt zich een leuke speeltuin om heerlijk in te rennen, klimmen en
klauteren. Veel speel plezier.

Uitstapje kinderboerderij
Vandaag gaan wij op bezoek bij de kinderboerderij. Kippen, varkens, konijnen en nog veel meer. Kunnen
jullie ze vinden?
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Backpack je gek in Europa 4+
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 Italië, waar we een heerlijke
pizza bakken en daarna een prach�g zandkunstwerk maken. In Griekenland gaan wij
prach�ge vazen maken en onze eigen olympische spelen organiseren. Dan snel door naar
Engeland, waar we een theeproeverij doen en blije steentjes kleuren. Donderdag zijn we in
Denemarken en knutselen wij vikingboten en doen wij lego-bingo. We sluiten de week af in
Frankrijk waar we appelcroissants gaan bakken en een disney-speurtocht doen.

We willen de ouders vragen om tussen 07:30 en 09:00uur uw kind/kinderen te brengen en
tussen 16:00 en 18:30uur uw kind op te halen.

Graag uw kind/kinderen thuis al insmeren zodat ze al een bescherming hebben tegen de
zon!

Wilt u uw kind een tas meegeven met zwemkleding/handdoek en reserve kleren voor de
zonnige dagen!?

We gaan er een leuke vakan�e van maken!

Goetjes

Friso, Kaylee en Sharona

Maandag in Italië
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! Ouders, kunnen jullie een -glazen
bakje- meegeven?

Race door Europa
16 landen, 9 routes. Wie komt als eerst aan op de eindbestemming?
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Backpack je gek in Europa 4+
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Pizza Bakken
Naar de pizzeria is natuurlijk leuk... Maar het is nog veel leuker om zelf een
pizza te maken! KIes je favoriete toppings uit, stop de pizza in de oven, even
wachten en... Smullen maar!

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

Tzatziki
De Griekse keuken hee� zó veel lekkere gerechten, zoals deze knoflook-
komkommersaus.

Olympische spelen
Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen, die ontstaan zijn in
Griekenland! Bereid je goed voor, maak het waar en win die gouden
medaille! Sportkleding mee!

Woensdag in Engeland
Theeproeverij
In Engeland wordt veel thee gedronken. Met wie zou jij wel eens een kopje
thee willen drinken? We gaan een echte theeproeverij doen met blinddoek!
Welke is de lekkerste?

Rozijnenscones
Scones zijn Engelse cakejes die passen bij een High Tea. Je kunt ze eigenlijk
al�jd wel eten want ze zijn echt heerlijk.

Happy Stones
'Happy' betekent 'blij' in het Engels. Blije stenen dus! En vrolijk word je
zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn namelijk omgetoverd
tot heuse kunstwerkjes. Wij gaan ze maken én daarna verstoppen!

Donderdag in Denemarken
Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Kennen jullie de zeemeermin van Kopenhagen? Van een saai wc-rolletje
maken we haar na.

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?
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Sponzen estafe�e
Wij gaan een waterestafe�e doen! Met twee emmers en een grote spons
gaan wij kijken wie het meeste water kan verzamelen.

Vikingboten
Vroeger woonde er Vikingen in Denemarken. Zij waren bekend om hun
stoere boten. Vandaag gaan wij onze eigen bootjes maken van (zilver)
papier. Perfect voor met de zeemeerminnen!

Vrijdag in Frankrijk
Appelcroissants
Maak net zoals in Frankrijk een heerlijk croissantje. Dit keer maken we een
versie met appels!

Disney's Speur Spektakel
We brengen een bezoekje aan Disneyland Parijs met een disneyfilm. Hoe goed is jouw kennis van Disney-
films? Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden te vinden.

Miem Hintsspel
Hebben jullie wel eens van 'Mime' gehoord? Deze vorm van theater komt oorspronkelijk uit het oude
Griekenland maar is echt deel van de Franse cultuur. Vandaag gaan wij er een leuk spel mee doen.
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Backpack je gek in Azië 4+
01 augustus t/m 05 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!

Welkom in Japan! We puzzelen met kleuren met een kleuren sudoku en gaan op bezoek bij
het Cronesteyns hof: de bijenexpert van Leiderdorp! Dinsdag zijn we in China, waar we
panda's zoeken en kung fu leren. In India komen we helemaal in de jungle-sferen, daar doen
we een proe�e met wiebelende slangen en gaan wij de natuur in om levend junglememory
te doen. We vliegen door naar Vietnam waar wij gaan weven en wie wat waar doen in de
jungle. Het einde van deze week brengen we door op de Filipijnen, waar we gaan
lasergamen en modderworstelen!

We willen de ouders vragen om tussen 07:30 en 09:00uur uw kind/kinderen te brengen en
tussen 16:00 en 18:30uur uw kind op te halen. Let op: op maandag zijn wij rond 17:00 weer
terug van ons uitstapje.

Graag uw kind/kinderen thuis al insmeren zodat ze al een bescherming hebben tegen de
zon!

Wilt u uw kind een tas meegeven met zwemkleding/handdoek en reserve kleren voor de
zonnige dagen!?

We gaan er een leuke vakan�e van maken!

Goetjes

Friso, Kaylee en Sharona

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.

Op uitstapje naar 'het Cronesteyns hof': de bijenexpert van Leiderdorp
Het gaat helaas niet zo goed met de bijen in Nederland... Vandaag gaan wij
alles leren over honing en bijen bij een echte imker! Dan kunnen wij daarna
de bijen helpen om weer helemaal terug te komen in de wereld. LET OP!
Wij zijn om 17:00 weer terug bij de BSO.
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Waaiers maken
Heb je wel eens van die mooie japanse waaiers gezien? Perfect voor een
warme dag! Vandaag maken wij zelf kleurrijke waaiers.

Dinsdag in China
Dolle draken
Er komen veel verhalen over draken uit China. We gaan aan de slag om een
draak van een eierdoos te maken. Ouders, willen jullie een eierdoos
meegeven?

Met stokjes eten!
In China eten ze met stokjes. Dat gaan wij ook proberen. Deze
mul�culturele ac�viteit is erg leuk en goed voor onze motoriek!

Kung Fu workshop met Friso
Wisten jullie dat Friso meer dan anderhalf jaar in China was om Kung Fu te
leren? Vandaag doen wij een workshop zodat jullie het ook kunnen leren!

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
Koning of koningin van de jungle
Een echte koning of koningin van de Indiase jungle draagt een schi�erende
kroon. Knutsel je eigen kroon van papier en zet hem op!

Wiebelende slangen
Word een Indiase slangenbezweerder. Laat de slangen bewegen door
slechts een paar ingrediënten bij elkaar te doen. Super cool toch?! Doe mee
en ontdek hoe dit zit.

Levend junglememory
Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en welk
jungle dier zijn zij? Raad de meeste paren bij elkaar en win! We gaan lekker
naar buiten om dit leuke spel te spelen.

Donderdag in Vietnam
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Natuurlijke wee�unst
In Vietnam weven ze de mooiste kleuren en gebruiken ze wee�unst als
techniek om natuurlijke materialen mooi te showen. 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.

Dansende rijst
Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst wil ook
weleens dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek �jdens dit proe�e hoe
dat kan!

Wie-Wat-Waar in de Jungle
Er is prach�ge natuur in Vietnam. Wij gaan naar de natuurspeeltuin om
Wie-Wat-Waar te spelen? Uitbeelden, tekenen en omschrijven in de jungle!

Vrijdag in de Filipijnen
Modderworstelen
Echt waar? Ja, echt waar! We gaan worstelen in de modder.

Lasergamen
Wij gaan op uitstapje om te lasergamen! Wie scoort de meeste punten in
dit spannende spel in het donker?

Haarvlechten met wol
We maken onze haren net zo mooi als prinsen en prinsessen uit de Filipijnen met gekleurde wol.
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Backpack je gek in Noord-Amerika 4+
08 augustus t/m 12 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!

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
hamburgers gaan maken en word je een echte ster op de wall of fame. Op Cuba gaan we
koekjes bakken en in Mexico raken we in de ban van Coco Loco en maken we Quesadilla's.
We sluiten de week af in Canada, waar we een scheerschuim bad maken, en een potje
knotshockey spelen.

We willen de ouders vragen om tussen 07:30 en 09:00uur uw kind/kinderen te brengen en
tussen 16:00 en 18:30uur uw kind op te halen.

Graag uw kind/kinderen thuis al insmeren zodat ze al een bescherming hebben tegen de
zon!

Wilt u uw kind een tas meegeven met zwemkleding/handdoek en reserve kleren voor de
zonnige dagen!?

We hopen dat we er een leuke vakan�e van kunnen maken

Goetjes

Friso, Kaylee en Sharona

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

Regenboog kameleon
Deze kameleon uit Costa Rica kan heel snel van kleur veranderen! Draai
maar eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!

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?
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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.

Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je
eigen handafdruk 'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte
beroemdheid voelen!

Just dance
We gaan lekker dansen op de leukste dansjes van Just Dance. Beweeg die
handjes en kom met de voetjes van de vloer. Zo maken we er met zijn alle
een feestje van.

Woensdag in Cuba
Koekjes bakken
Vandaag gaan we zelf koekjes bakken en versieren. Dat word smullen...

Bowlen
Vandaag gaan we met zijn alle op uitstapje. Wie kan de meeste pionnen
omgooien? Gooi een strike en win.

Donderdag in Mexico
Quesadilla's
Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tos�'s' zijn voor Nederland. Le�erlijk
betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt van maïs- of
bloemtor�lla's en zijn populair.

Coco Loco feestje
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!

Vrijdag in Canada
IJshockey cupcakes
IJshockey is razend populair in Canada. Wij maken lekker ijshockey
cupcakes!
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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.

Scheerschuim bad
We nemen vandaag een bad. Niet alleen met water maar ook gevuld met
scheerschuim. hahaha
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Backpack je gek in Zuid-Amerika 4+
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 gaan we nagels lakken. Dinsdag arriveren we op Curaçao, waar we croissantjes
gaan maken. In Brazilië gaan we op jacht naar de jaguar, maken we frui�ge krabben en
maken we een tooi der natuur. In Suriname, gaan we op donderdag een gezonde bananen
split maken en maken we er een feestje van �jdens de spelletjesmix. Vrijdag brengen we een
bezoek aan Peru, dan gaan we yoga'en en hebben we lol met de lachende lama's.

We willen de ouders vragen om tussen 07:30 en 09:00uur uw kind/kinderen te brengen en
tussen 16:00 en 18:30uur uw kind op te halen.

Graag uw kind/kinderen thuis al insmeren zodat ze al een bescherming hebben tegen de
zon!

Wilt u uw kind een tas meegeven met zwemkleding/handdoek en reserve kleren voor de
zonnige dagen!?

We hopen dat we er een leuke vakan�e van kunnen maken

Goetjes

Friso, Kaylee en Sharona

Maandag in Argen�nië
Nagels lakken
We gaan nagels lakken. We hebben allerlei verschillende mooie kleuren.
Kom jij je nagels mooi laten maken?

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

Gezonde Wraps
We gaan gezonde wraps maken. Hou je van zuivelspread, kipfilet, ham,
kaas, sla, komkommer, ei, paprika, tomaat... Kies zelf wat je erin wilt
hebben om ervoor te zorgen dat je daarna lekker kunt smullen!
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Dinsdag in Curaçao
Waterpiñata
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met water!
Wie krijgt hem het eerst stuk?

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!

Croissantjes maken
We gaan zelf croissantjes maken. Lekker met kaas of hagelslag.

Woensdag in Brazilië
Tooi der natuur
Wat is dit prach�g zeg! Een Braziliaanse carnavalstooi van echte bloemen
en blaadjes. We maken dit zelf door de natuur in te gaan en onze eigen
materialen uit te kiezen.

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!

Frui�ge krabben
Krab kun je eten. Fruit ook. Maar krabben gemaakt van fruit? Ja, die zeker!
Leuk om te maken en bijna zonde om op te eten!

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

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!

Vrijdag in Peru
De lachende lama's
Speel een beetje drama als een knotsgekke lama! We doen verschillende
theaterspelletjes en krijgen zeker weten de slappe lach �jdens een potje
lachende lama's.
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Yoga!
Vandaag krijgen we Yogales van de meester. Doen jullie mee?

Natuurspeeltuin
We gaan op uitstapje naar de natuurspeeltuin in Leiderdorp.

 


