Natuur, techniek en wetenschap
Meivakantie BSO De Volkstuin

Week 1:
Maandag 22 april:
Vandaag zijn wij gesloten in verband met 2e paasdag. Wij
hopen jullie morgen allemaal te zien
Dinsdag 23 april:
Vandaag gaan wij naar villa zebra in Rotterdam. Hier kunnen de kinderen als echte
kunstenaars aan de slag.
Op de BSO gaan wij een vogelvoerbakje maken die geschikt is om buiten op te
hangen.
Woensdag 24 april:
Vandaag gaan wij een bloempotje versieren. Dat mogen
jullie op allerlei manieren doen. Natuurlijk komt er ook
een bloemetje in, die mogen jullie zelf uitkiezen in de
bloemenwinkel.
Ook gaan we vandaag onze eigen lijm maken, heb jij dat
al eens gedaan?
Donderdag 25 april:
Wij gaan vandaag genieten van de natuur. Daarom mogen jullie allemaal oude
kleding aan doen en extra kleding meenemen.
Wij gaan namelijk naar de natuurspeeltuin met heel veel water en modder.
Wij nemen onze lunch mee zodat wij lang kunnen genieten in de natuur.
Vrijdag 26 april:
Vandaag gaan wij onze eigen kristallen
maken en een eigen zeepketting of stukje
zeep.
Wij gaan met verschillende materialen aan
de slag om dit allemaal te kunnen maken.

Week 2:
Maandag 29 april:
Zit jouw haar altijd goed? Vandaag gaan wij onze eigen
gel maken. Neem daarom een bakje mee van thuis
zodat je je eigen gel mee naar huis kan nemen. Gel met
glitters en zonder glitters, het kan allemaal.
Vandaag gaan wij ook nog wat proefjes doen. Welke
proefjes dat zijn houden we nog even voor ons…….
Dinsdag 30 april:
Vandaag gaan wij stempelen met aardappels en verf. Je kan je eigen naam maken
met aardappel stempels maar ook allerlei leuke afbeeldingen.
Ook gaan wij vandaag op bezoek bij Kinderboerderij de Bokkesprong.
Woensdag 1 mei:
Vandaag gaan wij op bezoek bij science centre delft.
Hier gaan we de wereld van wetenschap en techniek
beleven. Dit gaan we doen door het zelf te doen en
daarmee te ontdekken.
Donderdag 2 mei:
Wij beginnen vandaag de dag met een bezoekje aan het maritiem museum in
Rotterdam.
Als we terug zijn op de BSO gaan wij een regenmeter maken, zo kunnen wij na elke
regenbui zien hoeveel mm of cm regen er gevallen is.
Vrijdag 3 mei:
Wij gaan vandaag genieten van de natuur. Daarom
mogen jullie allemaal oude kleding aan doen en extra
kleding meenemen.
Wij gaan namelijk naar de natuurspeeltuin met heel
veel water en modder.
Wij nemen onze lunch mee zodat wij lang kunnen
genieten in de natuur.

