
Natuur avontuur
Hallo allemaal,

Ga je mee met ons op avontuur in de natuur?! Er is zoveel te ontdekken als je goed om je heen kijkt. Je valt soms van de ene verbazing
in de andere. We doen diverse onderzoekjes, eten avontuurlijke hapjes en leren door diverse spelletjes meer over de natuur. 

Ontdek snel waarom wij ons thema "Natuur Avontuur" hebben genoemd en kom naar de BSO deze vakantie! 

Groetjes van het BSO team

Maandag 26 april
Gieter maken
Plantjes water geven met een zelfgemaakte gieter!

Klavertjesjacht
Lekker hoor, die klavertjes! De konijnen en hazen voeren een felle strijd. Wie slaagt er in de meeste klavertjes, en dus de meeste
punten te verzamelen?

Natuursculptuur
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei spullen uit de natuur te verzamelen. Vervolgens maken we daar onze eigen afdruk van in
klei en doen we het in de oven, zo krijgen we natuurafdrukken!

Dinsdag 27 april
Vandaag is het koningsdag......dat betekent een vrije dag en geen BSO. Een hele �jne dag vandaag.

Woensdag 28 april
Knapzak knutselen
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet? Een oud overhemd mag je ook meenemen. We gaan knippen en scheuren
en met een stok en een lintje maken wij er een knapzak van!

Picknick party!
Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen picknick
voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

Donderdag 29 april
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Natuurketting
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan naar buiten om onze eigen ketting te maken, dit
doen we van natuurlijke materialen.

Miniatuur dierentuin
Met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in de tuin, maken we een miniatuur dierentuin. Laat je
fantasie de vrije loop en bouw er bijvoorbeeld ook nog winkeltjes en een kassagebouw bij!

Kleurige hyacinten
Het voorjaar komt er aan! Alle bloembolletjes komen weer boven de grond. Hebben jullie al een hyacint in de tuin? Of in een pot op
tafel? We kunnen zelf ook een mooie hyacint knutselen!

Vrijdag 30 april
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere
snack!

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

Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te doen! We gaan op zoek naar geschikte
takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een beetje wol nodig en dan kunnen we aan de slag.

Maandag 3 mei
Vrolijke vogelverschrikkers
Vogelverschrikkers zijn bedoeld om vogels weg te jagen die anders alle lekkere aardbeien uit de tuin zouden kunnen snoepen. Maar
de vogelverschrikker die wij gaan maken ziet er gewoon heel erg gezellig uit!

Bootcamp!
Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies mogen worden, want we gaan een
bikkelharde training krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere jongens en powergirls!

Bloembollen planten
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen. We planten deze bollen in het voorjaar. Help je mee?

Dinsdag 4 mei
Lentebloemen kunst
Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprieten, takken en noem maar
op...wij zien het als kunst!

Boszoektocht
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ‘hamsteraar” of een “verzamelaar’. Aan de hand van een
zoekkaart gaan we de natuur verkennen.

Verf maken? Met een eitje!
Wist je dat je zelf verf kunt maken? Hiervoor kun je ei en vetkrijtjes gebruiken als basis. Probeer het zelf!

Woensdag 5 mei
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Klieder, klodder, verf met modder!
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met modder kan het ook prima! Ben je benieuwd naar hoe dat gaat? We
gebruiken een paar stevige kwasten en gaan lekker aan de slag.

Appelkoekjes
Een appelkoekje: net even iets anders dan een normale appel. Hoe we dit gaan maken? Met pindakaas, en nootjes: heerlijk!

Donderdag 6 mei
Kampvuur cracker
Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons eigen kampvuur, om lekker op te
smikkelen: heerlijk!

Pijl en boog
We gaan onze eigen uitrusting maken: een pijl en boog! We maken dit van kromme takken of van een PVC-leiding. Welke maak jij?

Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes te gebruiken spelen wij met
bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

Vrijdag 7 mei
Lente toneelspel!
Een paashaas die een koe gaat melken op een terras: gekke combinatie? Voor ons echt niet! Het kan ons niet te gek tijdens dit
toneelspel.

Natuurschatten
Gewapend met een eierdoos gaan we op zoek naar mooie dingen. Wat ga jij vinden?

Foto speurtocht
Heb jij een goede speurneus? We doen een foto speurtocht! Hierdoor ontdekken we de natuur op een hele bijzondere én leuke
manier.
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