
FloreoKids- BSO Pimmetje

Reis om de wereld 4-12: Week 1 Afrika
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Het is eindelijk zover, onze wereldreis gaat van start! We stappen natuurlijk niet echt in een
vliegtuig, maar op de BSO gaan we helemaal op in de sfeer van de wereld. En we beginnen
gelijk met een geweldig hoogtepunt, namelijk Afrika. In dit prach�ge werelddeel maken we
kennis met de Afrikaanse dorpen, hun geweldige muziek, het heerlijke eten en natuurlijk de
wonderbaarlijke dieren die hier leven.

Trek met de nomaden mee door de woes�jn of ga �jdens een safari over de savanne op zoek
naar de "big five". Laat je deze week verrassen door al het moois dat Afrika hee� te bieden.
Heb je zelf nog leuke ideeën in dit thema; we horen het graag!

Groetjes van het BSO-team 

Maandag 19 juli
In een Afrikaans dorp

Afrikaanse huisjes
In Zuid-Afrika beschilderen de vrouwen van de Ndbele stam de huizen
van de buitenkant met mooie figuren en kleuren. Hier maken jongens en
meisjes mooie Afrikaanse huizen!

Flessenvoetbal
In Afrika speelt iedereen wel eens een potje voetbal! Weet jij dit potje
flessenvoetbal te winnen? Houd jij het meeste water over aan het einde?

Dinsdag 20 juli
Nomaden in de woes�jn

Project catwalk: Nomadenshow
Wat draag jij als je net als de bedoeïenen door de woes�jn heen trekt?
Ontwerp je eigen nomadenkleding en show het op de catwalk!

Bedoeïenen buffet
We houden een eet- en drinkparty net als de bedoeïenen (nomaden). Zij
leven in de woes�jn en hebben hun eigen eetgewoontes. Lekker én leuk!

Woensdag 21 juli
Afrikaans swingen

Afrikaanse trommels
Dit kleurrijke en eenvoudige drumstel gee� een heel mooi geluid. Ook de
versieringen maak je zelf!
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Zingen als in Afrika
Ieder land hee� een eigen soort muziek. Heb jij al eens een echt Afrikaans
lied gezongen? Probeer het maar eens?!

Donderdag 22 juli
De Afrikaanse "Big Five"

Olifantentandpasta
Een olifant hee� natuurlijk enorme slagtanden dus daar heb je ook heel
veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf �jdens dit experiment!

Olifantenspeurtocht! Volg de slurf
Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de
olifantenopdrachten volbrengen en verdien jij het cer�ficaat voor een
echte olifantenkenner?

Vrijdag 23 juli
Op de savanne

Struisvogels
De struisvogel is de snelste loopvogel en het snelste landdier op twee
poten. Ze kunnen een half uur lang wel een snelheid van 50 km/u halen.
Wij knutselen vandaag deze grote vogels.

Magisch gloei zand
In het donker toch kunnen zien wat je bouwt van zand, dat kan toch niet?
Vanaf vandaag wel! We maken glow-in-the-dark zand. Dat zou handig zijn
om je weg te vinden door de woes�jn. Doe jij ook mee?

 


