
FloreoKids  BSO De Vrijbuiters

Sam öckel's magische backpack avontuur in
Afrika
11 juli t/m 15 juli

Hallo,

Ik ben Sam Öckel, backpacker extraordinair. Ik ben gevraagd door de Vrijbuiters om jullie
deze vakan�e mee te nemen op geweldige backpackers avonturen. Ik heb al heeeel heeel
veeel van de wereld gezien en zal jullie dan ook alle wonderlijke plekken laten zien.

Wat hebben jullie nodig?

Allereerst een rugtas. Backback is het Engelse woord voor rugtas dus ja logisch lijkt mij. In
deze rugtas moet je een aantal dingen stoppen:

Broodtrommel (Voor als we op uitstapje gaan. Leeg want de Vrijbuiters
regelen het brood en dergelijke. Wij willen minder plas�c gebruiken)
Drinkbeker (Voor als we op uitstapje gaan. Wij willen minder plas�c
gebruiken)
Reservekleren (Backpacken kan een vieze aangelegenheid zijn)
Zwemkleding (Mocht het heerlijk weer zijn, bouwen wij regelma�g ons
eigen zwembad/doen wij waterac�viteiten)
Handdoek (Een echte hitchhiker van de Galaxy hee� al�jd een handdoek
bij zich. Handig voor als we met water aan de slag gaan)
Trek kleren aan die passen bij het weer
Trek schoenen aan bij uitstapjes (geen slippers)

Van jullie leiding begreep ik dat jullie eigen lockers hebben. Hier zou je zeker een reserveset
kleren in moeten doen. In verband met de uitstapjes zou ik graag alle kinderen voor 9:30
binnen hebben. Lukt dat niet? Wilt u dit aan de leiding van de Vrijbuiters laten weten?

Met vriendelijke groet,

Sam Öckel

Maandag 11-07-22
Diamanten smokkelspel
Smokkelspel waarbij wij zoveel mogelijk diamenten proberen terug te
veroveren van de smokkelaars

Gelukspoppetjes maken
Gelukspoppetjes. Volgens Sam Öckel brengen deze poppetjes geluk. Voor
wie maak jij er eentje?
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Sam öckel's magische backpack avontuur in
Afrika
11 juli t/m 15 juli

Sleutelhangers
Geen zin om gelukspoppetjes te maken. Heb jij al�jd al geluk. Dan kun je
ook bij Nikolaj in de leer om met maliën ringen sleutelhangers te maken.
Maliën ringen komen uit de ridder�jd. Toen maakten zij er al sieraden en
harnassen van. Door middel van de ringen in elkaar steken kun je hele gave
crea�es maken.

Dinsdag 12-07-22
Op zoek naar de big 5
Vandaag neem ik Sam Öckel, backbacker extrodinair, jullie mee op reis. Wij
gaan op zoek naar de big 5 van Leiderdorp. Trek je goede wandelschoenen
aan want wij gaan lopen. Vergeten jullie niet je speciale backpack mee te
nemen.
Graag geen slippers aan vandaag. We gaan lopen. Denk aan je eigen tas
met (lege) beker en (lege) broodtrommel. Brood regelen wij als bso maar
op deze manier willen wij het plas�c gebruik op de bso verminderen.

Woensdag
Wij zijn op de woensdagen gesloten.

Donderdag 14-07-22
Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo
benieuwd hoe dat gaat worden?

De schat van de piramide
In mijn reizen als backpacker extraordinair hebben ik vele spelen mogen
spelen, zo ook deze. Doen jullie mee? Het gaat als volgt: 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.

Vrijdag 15-07-22
De farao's tegen de mummies
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?

Het jungledieren-geluidenspel
Hoor jij ook een olifant trompe�eren? Of is het toch een leeuw die gromt?
Wordt ranger en ga op het geluid af, zodat je de dieren kunt spo�en.
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Sam Öckel magische backpack avontuur
feesten in Oceanië
18 juli t/m 22 juli

Hallo,

Ik ben Sam Öckel, backpacker extraordinair. Ik ben gevraagd door de Vrijbuiters om jullie
deze vakan�e mee te nemen op geweldige backpackers avonturen. Ik heb al heeeel heeel
veeel van de wereld gezien en zal jullie dan ook alle wonderlijke plekken laten zien.

Wat hebben jullie nodig?

Allereerst een rugtas. Backback is het Engelse woord voor rugtas dus ja logisch lijkt mij. In
deze rugtas moet je een aantal dingen stoppen:

Broodtrommel (Voor als we op uitstapje gaan. Leeg, want de Vrijbuiters
regelen het brood en dergelijke. Wij willen minder plas�c gebruiken)
Drinkbeker (Voor als we op uitstapje gaan. Wij willen minder plas�c
gebruiken)
Reservekleren (Backpacken kan een vieze aangelegenheid zijn)
Zwemkleding (Mocht het heerlijk weer zijn, bouwen wij regelma�g ons
eigen zwembad/doen wij waterac�viteiten)
Handdoek (Een echte hitchhiker van de Galaxy hee� al�jd een handdoek
bij zich. Handig voor als we met water aan de slag gaan)
Trek kleren aan die passen bij het weer
Trek schoenen aan bij uitstapjes (geen slippers)

Van jullie leiding begreep ik dat jullie eigen lockers hebben. Hier zou je zeker een reserveset
kleren in moeten doen. In verband met de uitstapjes zou ik graag alle kinderen voor 9:30
binnen hebben. Lukt dat niet? Wilt u dit aan de leiding van de Vrijbuiters laten weten?

Met vriendelijke groet,

Sam Öckel

Maandag 18-07-22
Museum Volkenkunde
Vandaag gaan wij op stap naar museaum volkenkunde. Hier is een
tentoonstelling over Oceanië.
Kom op de fiets.

Kiwi sorbet
Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens in de
vriezer. Ons geduld wordt beloond want we krijgen een heerlijk ijsje! Wist
je dat de inwoners van Nieuw-Zeeland ook kiwi's worden genoemd?
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Sam Öckel magische backpack avontuur
feesten in Oceanië
18 juli t/m 22 juli

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?

Dinsdag 19-07-22
Floreokids Muziekfes�val
Vandaag organiseert Floreokids: Het Floreokids muziekfes�val op de
Vrijbuiters. Ontstaan uit het idee dat wij de kinderen de ervaring van een
muziekfes�val willen meegeven. Een fes�val voor alle 7+ kinderen van
Floreokids. Een dag gevuld met disco, sporten, schminken, stormbanen, een
smoothiebar, loungebar en nog zo veel meer. Voor de ouders die naar
fes�vals gaan denk aan een Lowlands fes�val, maar dan voor kinderen.
Trek je fes�val schoenen aan. Trek je feestou�it aan en kom dansen en
feesten bij het floreokids muziek fes�val.
Zorg dat je voor 9 uur binnen bent en trek iets roze aan. Zo zijn wij als
Vrijbuiters al�jd zichtbaar voor elkaar. Waarom roze? Dat is immers de
Piratenkleur. ( wij hebben roze bandana's liggen voor de kinderen zonder
roze).

Woensdag 20-07-22
Wij zijn op de woensdagen gesloten.

Donderdag 21-07-22
Indonesisch badminton
Badminton is een sport die veel in Indonesië wordt gespeeld met een racket
en een shu�le. Pak een racket en sla je slag!

Muzikale speurtocht
De oudste kinderen die het leuk vinden mogen de speurtocht gaan bedenken en
uitze�en voor de anderen. Nu maar hopen dat we niet verdwalen.

Muziekworkshop bij Tamarco
Dit wordt de allerleukste muziek workshop die we ooit hebben gedaan! Op
verschillende soorten instrumenten ga je oefenen. En zoals Patrick Ster ooit
vroeg: Is mayonaise een instrument? Daar komen we vandaag achter.
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Sam Öckel magische backpack avontuur
feesten in Oceanië
18 juli t/m 22 juli

Vrijdag 22-07-22
Paradijsvogels
Een paradijsvogel is een mooie, kleurrijke zangvogel met lange gele of rode staartveren uit Papoea-
Nieuw-Guinea. Hoe wil jij dat jouw vogel er uit komt te zien?

Regenwoud koekjes
Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het regenwoud komen. Wij gaan hier
koekjes van bakken.

Dwars door de jungle
In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet als eerste de veilige top van
de boom te bereiken?
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Sam Öckel magische backpack avontuur
onze achtertuin: Europa
25 juli t/m 29 juli

Hallo,

Ik ben Sam Öckel, backpacker extraordinair. Ik ben gevraagd door de Vrijbuiters om jullie
deze vakan�e mee te nemen op geweldige backpackers avonturen. Ik heb al heeeel heeel
veeel van de wereld gezien en zal jullie dan ook alle wonderlijke plekken laten zien.

Wat hebben jullie nodig?

Allereerst een rugtas. Backback is het Engelse woord voor rugtas dus ja logisch lijkt mij. In
deze rugtas moet je een aantal dingen stoppen:

Broodtrommel (Voor als we op uitstapje gaan. Leeg, want de Vrijbuiters
regelen het brood en dergelijke. Wij willen minder plas�c gebruiken)
Drinkbeker (Voor als we op uitstapje gaan. Wij willen minder plas�c
gebruiken)
Reservekleren (Backpacken kan een vieze aangelegenheid zijn)
Zwemkleding (Mocht het heerlijk weer zijn, bouwen wij regelma�g ons
eigen zwembad/doen wij waterac�viteiten)
Handdoek (Een echte hitchhiker van de Galaxy hee� al�jd een handdoek
bij zich. Handig voor als we met water aan de slag gaan)
Trek kleren aan die passen bij het weer
Trek schoenen aan bij uitstapjes (geen slippers)

Van jullie leiding begreep ik dat jullie eigen lockers hebben. Hier zou je zeker een reserveset
kleren in moeten doen. In verband met de uitstapjes zou ik graag alle kinderen voor 9:30
binnen hebben. Lukt dat niet? Wilt u dit aan de leiding van de Vrijbuiters laten weten?

Met vriendelijke groet,

Sam Öckel

Maandag 25-07-22
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!

Sam Öckel presenteert Spaans Fiësta Tropical
In mijn geweldige backpack reizen ben ik een geweldig spel tegen
gekomen. 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.
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Sam Öckel magische backpack avontuur
onze achtertuin: Europa
25 juli t/m 29 juli

Dinsdag 26-07-22
Camping de Vrijbuiters is geopend.
Vorig jaar een groot succes. Vandaag weer geopend: Camping de
Vrijbuiters Huur badminton rackets bij de balie. Leg je handdoek naast het
zwembadje. Speel een potje Petanque. Het gebeurd allemaal op Camping
de Vrijbuiters

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!

Woensdag 27-07-22
Wij zijn op de woensdagen gesloten.

Donderdag 28-07-22
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!

Sam Öckel presenteerd: Race door Europa
In mijn backpack avonturen heb ik vele routes belopen. Vandaag een spel
met 16 landen en 9 routes. Wie komt als eerst aan op de eindbestemming?

Vrijdag 29-07-22
Appelcroissants
Maak net zoals in Frankrijk een heerlijk croissantje. Dit keer maken we een
versie met appels!

Sam Öckels Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney films? In mijn reizen heb ik vele Disney
films gezien jullie ook? Je hebt er vast al heel wat gezien in je leven want
wie kent niet de prach�ge films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel
meer. Speuren jullie met mij mee en probeer de juiste antwoorden te
vinden.

 



FloreoKids  BSO De Vrijbuiters

Sam Öckel magische backpack avontuur:
Azie: waar de zon ondergaat
01 augustus t/m 05 augustus

Hallo,

Ik ben Sam Öckel, backpacker extraordinair. Ik ben gevraagd door de Vrijbuiters om jullie
deze vakan�e mee te nemen op geweldige backpackers avonturen. Ik heb al heeeel heeel
veeel van de wereld gezien en zal jullie dan ook alle wonderlijke plekken laten zien.

Wat hebben jullie nodig?

Allereerst een rugtas. Backback is het Engelse woord voor rugtas dus ja logisch lijkt mij. In
deze rugtas moet je een aantal dingen stoppen:

Broodtrommel (Voor als we op uitstapje gaan. Leeg, want de Vrijbuiters
regelen het brood en dergelijke. Wij willen minder plas�c gebruiken)
Drinkbeker (Voor als we op uitstapje gaan. Wij willen minder plas�c
gebruiken)
Reservekleren (Backpacken kan een vieze aangelegenheid zijn)
Zwemkleding (Mocht het heerlijk weer zijn, bouwen wij regelma�g ons
eigen zwembad/doen wij waterac�viteiten)
Handdoek (Een echte hitchhiker van de Galaxy hee� al�jd een handdoek
bij zich. Handig voor als we met water aan de slag gaan)
Trek kleren aan die passen bij het weer
Trek schoenen aan bij uitstapjes (geen slippers)

Van jullie leiding begreep ik dat jullie eigen lockers hebben. Hier zou je zeker een reserveset
kleren in moeten doen. In verband met de uitstapjes zou ik graag alle kinderen voor 9:30
binnen hebben. Lukt dat niet? Wilt u dit aan de leiding van de Vrijbuiters laten weten?

Met vriendelijke groet,

Sam Öckel

Maandag 01-08-22
Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te
evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!
Zorg voor stevige schoenen om te rennen. Deze ac�viteit gaan wij op ons
eigen terrein of ergens anders in de Bloemerd doen.

Saté van gedroogd fruit
Kies een gedroogde fruitsoort, een noot en eventueel een topping om deze
lekkere satéballetjes te kunnen maken.
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Sam Öckel magische backpack avontuur:
Azie: waar de zon ondergaat
01 augustus t/m 05 augustus

Sam Öckel 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! Maar goed dat jet playbacken is want zingen kan ik voor geen cent.
Slecht weer ac�viteit

Dinsdag 02-08-22
Smikkelen van sushi
Heb jij al�jd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen
maken dan wat je al�jd eet? Kom dan met ons sushi maken!

Sam Öckel presenteert: Sumoworstelen
Ik ben er een paar kilo te licht voor maar wij gaan net als de bekende
sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we
samen met ons team: worstelen maar!

Sumoworstelaar van flesjes
Kom jouw eigen sumoworstelaar maken van een lege fles. Heb je thuis een
lege plas�c fles met aan de onderkant van die bobbeltjes: neem ze mee!

Woensdag 03-08-22

Donderdag 04-08-22
Ninja, erger je niet!
Ninja's zijn natuurlijk harts�kke stoer. En het spel mens erger je niet! is
harts�kke leuk.. Dit zou je niet snel samen verwachten, maar deze
combina�e is juist heel cool! Doe je mee met Ninja erger je niet!
Slecht weer ac�viteit

Sam Öckel presenteert: Ninja Warrior
Ninja waren Japanse krijgers gespecialiseerd in sluipen, vechten, klimmen
en spioneren. Vandaag krijgen jullie een voorproe�e van hoe hun training
eruit zag.

 



FloreoKids  BSO De Vrijbuiters

Sam Öckel magische backpack avontuur:
Azie: waar de zon ondergaat
01 augustus t/m 05 augustus

Vrijdag 05-08-22
Kampvuur van papier
Wil je ook een echte Robinson worden? Dit zelfgemaakte vuurtje is geschikt voor binnen én buiten. We
hebben wat toiletrolletjes en stenen nodig. Help je mee?

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.

Bootjes maken
We maken bootjes waar we mee kunnen varen. Bouw je bootje en kijk of hij de wilde rivier overleefd.
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Sam Öckel magische backpack avontuur:
Geboren in de USA
08 augustus t/m 12 augustus

Hallo,

Ik ben Sam Öckel, backpacker extraordinair. Ik ben gevraagd door de Vrijbuiters om jullie
deze vakan�e mee te nemen op geweldige backpackers avonturen. Ik heb al heeeel heeel
veeel van de wereld gezien en zal jullie dan ook alle wonderlijke plekken laten zien.

Wat hebben jullie nodig?

Allereerst een rugtas. Backback is het Engelse woord voor rugtas dus ja logisch lijkt mij. In
deze rugtas moet je een aantal dingen stoppen:

Broodtrommel (Voor als we op uitstapje gaan. Leeg, want de Vrijbuiters
regelen het brood en dergelijke. Wij willen minder plas�c gebruiken)
Drinkbeker (Voor als we op uitstapje gaan. Wij willen minder plas�c
gebruiken)
Reservekleren (Backpacken kan een vieze aangelegenheid zijn)
Zwemkleding (Mocht het heerlijk weer zijn, bouwen wij regelma�g ons
eigen zwembad/doen wij waterac�viteiten)
Handdoek (Een echte hitchhiker van de Galaxy hee� al�jd een handdoek
bij zich. Handig voor als we met water aan de slag gaan)
Trek kleren aan die passen bij het weer
Trek schoenen aan bij uitstapjes (geen slippers)

Van jullie leiding begreep ik dat jullie eigen lockers hebben. Hier zou je zeker een reserveset
kleren in moeten doen. In verband met de uitstapjes zou ik graag alle kinderen voor 9:30
binnen hebben. Lukt dat niet? Wilt u dit aan de leiding van de Vrijbuiters laten weten?

Met vriendelijke groet,

Sam Öckel

Maandag 08-08-22
Flag football
Wat een stoere sport is American Football! Wij spelen een variant zonder
tackelen. Net zo stoer, maar wel wat veiliger. Doe je mee?

Sam Öckel presenteert: Kickball
Kickball is een voetbalversie van Honkbal. Een typische spel wat de
kinderen in Amerika veel spelen.

Lasergamen
Op verzoek van de kinderen. Wij gaan lasergamen op ons eigen terrein.
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Sam Öckel magische backpack avontuur:
Geboren in de USA
08 augustus t/m 12 augustus

Dinsdag in de Verenigde Staten
Lasergamen
Op verzoek van de kinderen. Wij gaan lasergamen op ons eigen terrein.

Sam Öckel presenteert: levend Ticket to Ride
Ticket to ride is een bekend bordspel waarbij je verschillende treinroutes
moet maken naar verschillende plekken in de wereld. Wij hebben een
levende versie gevonden. Deze gaan wij vandaag uitproberen.

Woensdag 10-08-22

Donderdag 11-08-22
Sam Öckel presenteert: Coco Loco
In mijn reizen door Mexico kwam ik een enorm feest tegen. Día de Muertos
(dag van de doden) feest. We gaan ons laten schminken, maken onze eigen
decora�e en dansen er op los op de dansvloer!

Padel prac�ce!
Padel komt uit Mexico. Tijdens een potje padel kun je op allerlei manieren
punten scoren. Ook proberen? Tijd om wat toffe padeloefeningen te gaan
doen!

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

Vrijdag 12-08-22
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!

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

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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Sam Öckel magische backpack avontuur:
Zuid-Amerikaans dansen
15 augustus t/m 19 augustus

Hallo,

Ik ben Sam Öckel, backpacker extraordinair. Ik ben gevraagd door de Vrijbuiters om jullie
deze vakan�e mee te nemen op geweldige backpackers avonturen. Ik heb al heeeel heeel
veeel van de wereld gezien en zal jullie dan ook alle wonderlijke plekken laten zien.

Wat hebben jullie nodig?

Allereerst een rugtas. Backback is het Engelse woord voor rugtas dus ja logisch lijkt mij. In
deze rugtas moet je een aantal dingen stoppen:

Broodtrommel (Voor als we op uitstapje gaan. Leeg, want de Vrijbuiters
regelen het brood en dergelijke. Wij willen minder plas�c gebruiken)
Drinkbeker (Voor als we op uitstapje gaan. Wij willen minder plas�c
gebruiken)
Reservekleren (Backpacken kan een vieze aangelegenheid zijn)
Zwemkleding (Mocht het heerlijk weer zijn, bouwen wij regelma�g ons
eigen zwembad/doen wij waterac�viteiten)
Handdoek (Een echte hitchhiker van de Galaxy hee� al�jd een handdoek
bij zich. Handig voor als we met water aan de slag gaan)
Trek kleren aan die passen bij het weer
Trek schoenen aan bij uitstapjes (geen slippers)

Van jullie leiding begreep ik dat jullie eigen lockers hebben. Hier zou je zeker een reserveset
kleren in moeten doen. In verband met de uitstapjes zou ik graag alle kinderen voor 9:30
binnen hebben. Lukt dat niet? Wilt u dit aan de leiding van de Vrijbuiters laten weten?

Met vriendelijke groet,

Sam Öckel

Maandag 15-08-22
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!

Poppen en speelgoed spreekuur
Is een knuffel of een pop van jou wel eens ziek? Of wil je zeker weten dat
jouw lievelingspop helemaal gezond is? Neem hem of haar mee naar het
poppenspreekuur. Geen pop of knuffel? Maar is een van je andere
speelgoed stuk. Neem het vandaag mee de techniekwerkplaats kan
misschien helpen.
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Sam Öckel magische backpack avontuur:
Zuid-Amerikaans dansen
15 augustus t/m 19 augustus

Dinsdag 16-08-22
Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het droog?

Sam Öckel presenteert: De grote Backpack Vossenjacht
Hebben jullie de afgelopen weken goed opgelet? Deze vossenjacht hee� als
thema Backpacken.
De Piraten zullen gevraagd worden om vos te zijn. Komen jullie dan
verkleed als backpacker of beroemde wereldreizigers?

Woensdag 17-08-22
Wij zijn op woensdagen gesloten.

Donderdag 18-08-22
Flamingo's
Wij kennen ook allemaal verschillende manieren om een flamingo te
knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?

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!

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 19-08-22
Lama marionet
In Peru leven veel lama's en alpaca's. Deze vrolijke lama marione�en zijn
superleuk om te maken en geven ook daarna nog veel speelplezier.

Ananas of avocado? Kweek ze zelf!
Wisten jullie dat de avocado uit Peru komt? En weten jullie eigenlijk wel
hoe avocado's en ananassen groeien? En hoe lang dit duurt? Wij gaan hier
zelf mee aan de slag!

 



FloreoKids  BSO De Vrijbuiters

Sam Öckel magische backpack avontuur:
Zuid-Amerikaans dansen
15 augustus t/m 19 augustus

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.

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.

 


