Zomervakantie 2022

thema: techniek

BSO- locatie Giessen
Maandag 1-8

Dinsdag 2-8

Ochtend:
4+ We gaan zelf stoepkrijt
maken. Lekker kliederen met
water!!

Ochtend:
4+Aan de slag als echte
timmermannen…..timmer
je eigen dier.

7+ De kinderen gaan
ontdekken hoe sterk
spaghetti is……

7+Ballonnen doorprikken
zonder dat de ballon knapt,
wie krijgt het voor elkaar?

Woensdag 3-8

Donderdag 4-8

Ochtend:
Gezamelijke activiteit. Knutsel
zelf een lavalamp!

Ochtend:
4+ We gaan eetbaar slijm
maken…..Dat wordt smullen!!!

LET OP!

Ochtend:
De kinderen van de 4+ en 7+ gaan
samen aan de slag en gaan oude
apparaten uit elkaar schroeven!

7+ Wordt een echte professor
en maak je eigen proefjesjas!

Middag: proefjesmiddag!!

Middag:
4+ We gaan experimeteren
met dansende rijstkorrels.
7+ Maak een supersnelle
raket!

Vrijdag 5-8

Middag: spotieve middag
met Ruud!

Trek uw zoon of dochter activiteit gerichte kleding aan

Middag:
4+: Proefjes maken.
7+: Zelf een catapult bouwen,
en kijken welke het verste
schiet!

Middag:
Vuurvliegjes maken
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Bso-locatie Giessen.

Thema: Knutselen.

Maandag 8-8

Dinsdag 9-8

Woensdag 10-8

Ochtend:
4+ De kinderen mogen erop
los in het Almbos!! Lekker
klimmen en klauteren maar!
7+ We gaan enkelbandjes
maken!

Ochtend:
4+ We maken een prachtige
onderwaterwereld van
schoenendozen!
7+ Pimp je slippers met
waterballonnen!

Ochtend:
We gaan gezellig met zijn allen
knutselen met ijsstokjes!

Middag:
4+ Enkelbandjes maken.
7+ Tijd voor een
boswandeling!!

LET OP!

Middag: Naar de speeltuin
voor speelplezier en een
picknick!

Middag:
Lekker sporten met Ruud!

Trek uw zoon of dochter activiteit gerichte kleding aan

Donderdag 11-8
Ochtend:
4+ De kinderen gaan op zoek
naar mooie stenen en gaan
deze beschilderen!
7+ Op zoek naar natuurlijk
knutselmateriaal in de
Drunense Duinen.

Middag:
4+ De tenen beschilderen die
we gevonden hebben.
7+ Kunstwerken maken met de
gevonden materialen.

Vrijdag 12-8
Ochtend:
4+ We gaan stressballen maken!
7+ High-tea voorbereiden, waar we
gezamenlijk van gaan smullen!

Middag:
Filmmiddag!
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Thema: De camping.

BSO-locatie Giessen
Maandag 15-8

Dinsdag 16-8

Woensdag 17-8

Donderdag 18-8

Vrijdag 19-8

Ochtend:
De kinderen gaan een
tentenkamp opbouwen! Hier
hoort natuurlijk ook een
zwembad bij!

Ochtend:
4+ We gaan zonnebrillen
knutselen.
7+ Wie doet er mee met het
tafeltennis toernooi?

Ochtend:

Ochtend:
4+ De kinderen krijgen een nat
pak….. we gaan waterspelletjes
doen!
7+ We spelen sponzen trefbal!

Ochtend:
Op de camping heb je natuurlijk een
lantaarn nodig… deze gaan we zelf
maken!

Middag:
4+ Mini disco!!
7+ We gaan lasergamen in het
Almbos.

Middag:
Smullen van geroosterde
marshmellows!

Middag:
4+ Maak je klaar voor een
potje bowlen
7+ We gaan jeux de boules
spelen!

Middag:

We gaan een caravan
knutselen.

Middag:
Lekker picknicken in de
speeltuin!

