
Het Wilde Westen
Hallo allemaal,

Het 'Wilde' Westen werd vroeger en ook tegenwoordig nog, vaak gezien als een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers,
schurken en ontdekkingsreizigers. In veel Amerikaanse �lms en strips zagen we deze �guren terug en nog steeds blijft het tot de
verbeelding spreken. Droom je er ook wel eens van om een cowboy te zijn? Of zou je net zo'n stoere look willen hebben als een echte
indiaan? Deze week dompelen we ons een beetje onder in de sfeer van het Wilde Westen. Geniet ervan!

Wihaaaaaa! Veel plezier allemaal!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag
Versieren van het lokaal
Wij versieren het lokaal in het thema Wilde Westen. Wat is er volgens de kinderen nodig om het lokaal leuk te versieren. De kinderen
mogen met de pm'ers op de tablet zoeken naar dingen om te knutselen, zodat wij dit op kunnen hangen aan de muur.

Eetbare tipi
Het begint met een ijshoorntje, gesmolten chocolade en wat zoute stokjes. Hoe maak je er een tipi van? Niet zo moeilijk hoor. We
laten het je zien.

Goudzoekers
Lijd je aan goudkoorts? Vandaag strijden de indianen tegen de cowboys. Jullie hebben maar één doel: zo veel mogelijk goud vinden!
Welk team wordt de winnaar?

Cowboy Dans
We gaan dansen op echte Cowboy Muziek.

Dinsdag
Dromenvanger
De dromenvanger komt oorspronkelijk van de indianen uit Noord-Amerika. Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van
aarde, lucht, water en vuur in zich: de vier basiselementen. Je mag je eigen fantasie gebruiken om er eentje te maken. Mooie dromen
toegewenst!

De dorstige cactus
Kan een cactus water opnemen? Of hoeft hij dat niet eens? Bij deze proeven leren we de prikkelplanten een beetje kennen.
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Speuren naar sporen
We gaan op ontdekkingstocht. Als je heel erg goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we
de natuur in en gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!
We kunnen alvast stenen verzamelen voor het knutselen van het kampvuur.

Kampvuur van papier
Dit zelfgemaakte vuurtje is geschikt voor binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en stenen nodig. Help je mee?

Woensdag
Crazy springparadijs
Het Crazy Springparadijs is een evenement dat bij alle kinderen in de smaak valt. Een dag klimmen, klauteren en springen op onze
tientallen lucht- en springkussens.
Denkt u eraan om een rugzakje met schone kleren mee te geven als uw kind wel eens een ongelukje heeft

Pijl en boog
We gaan onze eigen indianen uitrusting maken. Dus gaan we op zoek naar kromme takken voor een boog en rechte takken voor de
pijlen.

Vlaggenroof
Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te veroveren?

Donderdag
Woestijnyoga
We gaan heerlijk ontspannen tijdens een yogasessie. We doen woestijn poses, denk hierbij aan een cactus of dromedaris die we
nadoen!

Gezonde cactussen
Gezonde cactussen maken van groente, fruit en/of kaasblokjes. Een heerlijk gezonde traktatie!

Indianen hoofdband
We maken onze eigen Indianen hoofdband! We gebruiken veren, glitters en ander knutselmateriaal.

Pijl en boog schieten
Meester Xandro leert ons hoe wij pijl en boog kunnen schieten. Dit doen we buiten met echte pijlen en bogen! Doe je mee?

Vrijdag
Museum van Volkenkunde
De leukste dag van je vakantie beleef je in Museum Volkenkunde! Aansluitend bij de tijdelijke tentoonstelling organiseren we in de
zomervakantie een afwisselend programma vol met kijk-, luister- en doe-activiteiten. Zin in nieuwe dansmoves? Hawaïaans dansen
of de Haka van de Maori leer je hier. Als je je handen uit de mouwen wilt steken, ben je bij ons aan het goede adres want hier maak je
je eigen navigatiekaart. En ben je een echte speurneus dan kun je de krachtroute volgen. Toe aan rust na alle inspanning? Kom dan
luisteren naar de spannende, ontroerende en gezellige Verhalen op Zaal.
Denkt u eraan om een rugzakje met schone kleren mee te geven als uw kind wel eens een ongelukje heeft.

Filmmiddag
Wanneer we terug zijn gekomen van het museum is er de mogelijkheid om een �lm te kijken. We zoeken een �lm die past bij het
thema Wilde Westen.
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