
FloreoKids  BSO De Schatzoekers

Backpack je gek in Afrika 4-12
11 juli t/m 15 juli

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

Wij zullen de gehele zomervakan�e bij de Vrijbuiters (Bloemerd 8A, 071-5892233) zi�en,
behalve op de woensdagen. Dan is de opvang bij de Duikboot (Marjoleintuin 58, 071-
5896208).

Wij zullen ons best doen om de ac�viteiten van het vakan�eprogramma te doen, maar
ontdekkingsreiziger Sam Öckel komt langs en die is een beetje warrig. Het programma kan
dus variëren 😊. Zorgen jullie ook voor een setje reserve
kleding/zwemkleding/handdoek/geschikte schoenen? Stop dit in je backpack, zodat we ook
op avontuur kunnen.

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
Wonderlamp
Tijdens onze reis naar Marokko stuiten we op deze betoverende
wonderlamp. Kom jij er ook een maken?

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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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 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.

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?

Egyp�sche photobooth
Ga op de foto als farao! Met deze zelfgemaakt photobooth gaat je dat zeker
lukken.

Woensdag in Botswana
De opvang is op onze collega loca�e de Duikboot (Marjoleintuin 58,
071-5896208)

Afrikaanse muziekstok
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
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?
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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?

Healthy Lion
Lion betekent leeuw! Kennen jullie het bekende Lion-snoepje? Een heerlijk
tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel. Wij maken hier
de gezonde variant van!

Flessenvoetbal
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?

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...!

Vrijdag in Madagaskar

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

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!

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!

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

Wij zullen de gehele zomervakan�e bij de Vrijbuiters (Bloemerd 8A, 071-5892233) zi�en,
behalve op de woensdagen. Dan is de opvang bij de Duikboot (Marjoleintuin 58, 071-
5896208).

Wij zullen ons best doen om de ac�viteiten van het vakan�eprogramma te doen, maar
ontdekkingsreiziger Sam Öckel komt langs en die is een beetje warrig. Het programma kan
dus variëren 😊. Zorgen jullie ook voor een setje reserve
kleding/zwemkleding/handdoek/geschikte schoenen? Stop dit in je backpack, zodat we ook
op avontuur kunnen.

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 Hawaï games spelen en smullen van
Hawaï schuitjes. Ga door naar Indonesië en geniet van de jungle speurtocht en een muziek
workshop. We sluiten de week af in Papoea-Nieuw-Guinea, waar we paradijsvogels knutselen
en het spel dwars door de jungle spelen.

Maandag in Australië
Kangoeroe plantenbakje
Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed bekeken? Daar zit het
baby'tje in. Maar wat als wij die buidel nu eens voor iets heel anders gaan
gebruiken? Je zult snel zien wat we in gedachten hebben!

Eetbare koala's
Hmmm... Lekker! Doe je mee om van dit scha�ge diertje een lekkere snack
te maken? Er zijn twee verschillende manieren om dit te doen. Kies maar
uit!

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!
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Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Koraalrif
Diep in de zee ligt een prach�g koraalrif met �entallen vissen, mooie
planten en een explosie van kleuren! Ontwerp je eigen mooie, kleurrijke
koraalrif!

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?

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!

Woensdag in Hawaï
De opvang is op onze collega loca�e de Duikboot (Marjoleintuin 58,
071-5896208)

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?

Rubberbootje varen 7+ (extra (zwem)kleding 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
Tamarco Muziek workshop
Wij gaan lopend via een speurtocht naar Show- & Marchingband Tamarco. Hier zullen wij een workshop
krijgen over hoe je bepaalde instrumenten bespeeld. Trek goede wandelschoenen aan (geen slippers).
Denk aan je eigen backpack met (lege) beker en (lege) broodtrommel. Brood regelen wij als bso. Op
deze manier willen wij het plas�c gebruik op de bso te verminderen.

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
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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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Wij zullen de gehele zomervakan�e bij de Vrijbuiters (Bloemerd 8A, 071-5892233) zi�en,
behalve op de woensdagen. Dan is de opvang bij de Duikboot (Marjoleintuin 58, 071-
5896208).

Wij zullen ons best doen om de ac�viteiten van het vakan�eprogramma te doen, maar
ontdekkingsreiziger Sam Öckel komt langs en die is een beetje warrig. Het programma kan
dus variëren 😊. Zorgen jullie ook voor een setje reserve
kleding/zwemkleding/handdoek/geschikte schoenen? Stop dit in je backpack, zodat we ook
op avontuur kunnen.

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!

Aardappeltor�lla
De aardappeltor�lla is een van de bekendste Spaanse gerechten. Wij maken
hem zelf!

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!

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.
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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.

Ontdek de Sirtaki
De Sirtaki is een Griekse volksdans, die steeds sneller gaat op de muziek.
Kunnen jullie het ritme bijhouden? Klap, stamp en dans op de muziek!

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!

Woensdag in Engeland
De opvang is op onze collega loca�e de Duikboot (Marjoleintuin 58,
071-5896208)

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!

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

Bakvis
Denemarken is een echt vis-land. Van bladerdeeg kun je hele lekkere hapjes maken! Maar vandaag
maken we iets heel bijzonders.. We maken een (gevulde) vis met groenten en een beetje kaas.

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?

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.

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

Stamp de druiven
In Frankrijk groeien veel druiven. Was je voeten en stap in de teil, we gaan druiven stampen om er sap
van te maken. Wie wil er proeven?

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

Wij zullen de gehele zomervakan�e bij de Vrijbuiters (Bloemerd 8A, 071-5892233) zi�en,
behalve op de woensdagen. Dan is de opvang bij de Duikboot (Marjoleintuin 58, 071-
5896208).

Wij zullen ons best doen om de ac�viteiten van het vakan�eprogramma te doen, maar
ontdekkingsreiziger Sam Öckel komt langs en die is een beetje warrig. Het programma kan
dus variëren 😊. Zorgen jullie ook voor een setje reserve
kleding/zwemkleding/handdoek/geschikte schoenen? Stop dit in je backpack, zodat we ook
op avontuur kunnen.

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 dieren in een raster: een dieren
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 bootje gaan bouwen.

Maandag in Japan
Japanse foam stempels
In Japan zijn ze dol op stempels. Om mee te knutselen, maar ook om
officiële documenten mee te ondertekenen. Elke Japanner en elk Japans
bedrijf hee� daarvoor namelijk een hanko: een naamstempel.

Dieren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien. Misschien vond je het las�g met
al die cijfers. Maar het kan ook met dieren.

Wafel-sushi
Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We maken sushi van
wafels en fruit. Smul jij ook mee?

Sportend de wereld over
Ieder land en werelddeel hee� sporten en spelletjes die daar veel gespeeld
worden. We gaan kennis maken met 5 van deze spelletjes! Eén voor ieder
werelddeel.
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Dinsdag in China
Dolle draken
Er komen veel verhalen over draken uit China. We gaan aan de slag om een
draak te maken van eierdozen. Verf, knip en plak je toffe draak in elkaar.
Welke kleur gebruik jij?

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!

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
De opvang is op onze collega loca�e de Duikboot (Marjoleintuin 58,
071-5896208)

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 spel te spelen.
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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!

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
Wie-Wat-Waar? Uitbeelden, tekenen en omschrijven waarbij we in de jungle verblijven!

Vrijdag in de Filipijnen
Kampvuur(tje)
Wil je ook een echte Robinson worden? Hoe kan je veilig bij een kampvuur zi�en? Genieten van de
warmte van het vuur en het lekkers dat je ermee kunt maken.

Bootjes maken
We maken bootjes waar we mee kunnen varen. Bouw je bootje en kijk of hij de wilde stroom doorkomt.

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

Wij zullen de gehele zomervakan�e bij de Vrijbuiters (Bloemerd 8A, 071-5892233) zi�en,
behalve op de woensdagen. Dan is de opvang bij de Duikboot (Marjoleintuin 58, 071-
5896208).

Wij zullen ons best doen om de ac�viteiten van het vakan�eprogramma te doen, maar
ontdekkingsreiziger Sam Öckel komt langs en die is een beetje warrig. Het programma kan
dus variëren 😊. Zorgen jullie ook voor een setje reserve
kleding/zwemkleding/handdoek/geschikte schoenen? Stop dit in je backpack, zodat we ook
op avontuur kunnen.

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 we echte grappenmakers worden. Op Cuba gaan we bowlen
en in Mexico raken we in de ban van Coco Loco en spelen we met een (water)piñata. We
sluiten de week af in Canada, waar we een Canadese vlag knutselen en ijshockey cupcakes
maken.

Maandag in Costa Rica
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!

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

Bruisende kokosnoot
Wauw, dit is echt een mega gaaf proe�e! We laten de binnenkant van een
kokosnoot borrelen en bruisen. Het is leuk om te zien en het ruikt ook nog
eens erg lekker!

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
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!

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.

De Prank Show
Weet jij wat pranks zijn? Het zijn plagerige grapjes waar je van in de war
kan raken. Wij maken pranks, voeren deze uit en filmen dit. Lachen!

Woensdag in Cuba
De opvang is op onze collega loca�e de Duikboot (Marjoleintuin 58,
071-5896208)

Bowlen
Vandaag gaan we met zijn allen op uitstapje. Wie kan de meeste kegels om
gooien? Gooi een strike en win.

Koekjes bakken
We gaan zelf koekjes bakken en versieren. Dat wordt smullen...
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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!

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
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!

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

Miniatuur-natuurpaadje
Canada zit barstensvol prach�ge wandelpaden. Kijk goed om je heen en zoek verschillende scha�en uit
de natuur voor je eigen miniatuur-natuurpaadje!
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Wij zullen de gehele zomervakan�e bij de Vrijbuiters (Bloemerd 8A, 071-5892233) zi�en,
behalve op de woensdagen. Dan is de opvang bij de Duikboot (Marjoleintuin 58, 071-
5896208).

Wij zullen ons best doen om de ac�viteiten van het vakan�eprogramma te doen, maar
ontdekkingsreiziger Sam Öckel komt langs en die is een beetje warrig. Het programma kan
dus variëren 😊. Zorgen jullie ook voor een setje reserve
kleding/zwemkleding/handdoek/geschikte schoenen? Stop dit in je backpack, zodat we ook
op avontuur kunnen.

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 houden we een paardenrace en smullen we van empanadas. Dinsdag arriveren
we op Curaçao, waar we tegen elkaar strijden �jdens Hide en soak. 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
Paarden pool noodle
Welkom op de ranch in Argen�nië. Pool noodles zijn supergeschikt voor het
maken van een paardje. Heel leuk! Kom je er ook eentje maken?

Empanadas
In Zuid-Amerika eten ze graag dit deeghapje gevuld met gehakt. Met dit
recept wordt het maken ervan een fluitje van een cent!

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!

Dierendokter
De dierendokter komt langs om al jullie knuffels beter te maken. Je mag
vandaag dus een knuffel meenemen.

 



FloreoKids  BSO De Schatzoekers

Backpack je gek in Zuid-Amerika 4-12
15 augustus t/m 19 augustus

Dinsdag in Curaçao
Schelpendieren
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken en opeens komen
er de mooiste dieren tevoorschijn!

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!

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 �jdens deze
proe�es!

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

Woensdag in Brazilië
De opvang is op onze collega loca�e de Duikboot (Marjoleintuin 58,
071-5896208)

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!

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

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

Surinaamse foodvlog
We gaan een foodvlog maken van Surinaams gerecht. Doe je mee?

Vrijdag in Peru
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!

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.

 


