
FloreoKids- BSO Pimmetje

Reis om de wereld 4-12: Week 5 Noord
Amerika
16 augustus t/m 20 augustus

Hallo allemaal,

Als we het hebben over Amerika dan bedoelen we meestal de Verenigde Staten. Als we
terug gaan in de �jd dan was dit het land van de bijzondere dorpsstammen, cowboys en
leven op de uitgestrekte vlaktes. Maar de Verenigde Staten is ook het land van Hollywood.

Maar wist jij dat ook Mexico en Canada bij het werelddeel Noord Amerika horen? Deze
landen zijn we natuurlijk niet vergeten. Dus kom maar op met die sombrero's en piñata's. Na
deze hi�e gaan we a�oelen in de koude en wilde natuur van Canada. Op zoek naar bevroren
scha�en en ijsberen!

Geniet van deze week vol muziek en avontuur!

Groetjes van het BSO team 

Maandag 16 augustus
Tipi's en tooien

Portre�en met tooien
Dit portret vraagt wat geduld, maar wordt fantas�sch. Versier je portret
met mooie schilderingen en een prach�ge tooi. Prach�ge veren mogen
natuurlijk niet ontbreken!

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

Dinsdag 17 augustus
Cowboys en Cowgirls

Cowboy te paard
Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de berijder
maar ook de benen van het paard maken we van houten wasknijpers.

Waterpistool puntenrace
Heb jij thuis een waterpistool? Schrijf je naam erop en neem hem mee. We
gaan er allemaal leuke spelletjes mee doen! Wie haalt de meeste punten?

Woensdag 18 augustus
Hollywood
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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!

Cheerleaders!
Al�jd al cheerleader willen zijn? Leer de stapjes en sprongen. Ready? Let's
go team!

Donderdag 19 augustus
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!

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

Vrijdag 20 augustus
Canada

Bevroren scha�en
In sommige delen van Canada ligt bijna al�jd ijs. In dat ijs kun je allerlei
scha�en vinden. Wij gaan zelf onze scha�en veiligstellen en ze later
proberen open te breken. Bent je al benieuwd?

Pas op voor de ijsbeer!
Wist jij dat er ijsberen leven in Canada? Nu wel! In dit �kspel proberen de
zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de ijsbeer er
eentje te pakken?

 


