Kruipers en sluipers
19 oktober t/m 23 oktober
BSO

Hallo allemaal,
Deze vakantie duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere sluipers. We
onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Nee, niet van echte insecten! Maar
van zelfgemaakte insecten!
Maak je eigen Freek Vonk Vlog, probeer te herkennen welk diertje je hoort tijdens de
Insectengeluiden bingo of speel Levend muizenval!
Kriebelende groetjes van het BSO team!

Maandag 19 oktober
Natuur / Creatief / Spel

Workshop Op Avontuur in de Natuur
Een Avonturengids laat ons op allerlei manieren kennis maken met de natuur.
Van vogel tot pissebed, van plant tot boom; het is een grote natuurbelevenis!
Recycle insect
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen restmateriaal zoals
kurken, doppen of lege verpakkingen namelijk goed gebruiken bij het maken van
insecten!

Workshop Maak je Insectenhotel
Ja, je leest het goed. Vandaag gaan we aan de slag met ons eigen insectenhotel.
Geef dit hotel thuis een mooi plekje en wie weet kom je dan ook wat meer
insecten in jullie tuin tegen.
Beestachtig spreekwoordenspel
Welke spreekwoorden ken jij allemaal? Komen daar dieren in voor? Wij beelden
deze dierlijke spreekwoorden uit en raden dit van elkaar!

Dinsdag 20 oktober
Creatief / Gezonde Leefstijl / Sport&Spel

Workshop Exotische Beesten (Kunst)
Simpele technieken met groots resultaat! Hoe komt jouw exotische beest eruit te
zien? Grote poten, een lang lichaam of juist breed?
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!

Workshop Bibberbeestjes...Robotjes!
Bibberbeestjes zijn echt heel leuk! Binnen een uurtje heb je een erg grappig, zelf
bedacht beestje die zelf kan voort bewegen.
Kruipers kapen
Lukt het jouw team om meer voer te verzamelen met de vliegenmepper dan het
andere team? Wie wint dit spannende smokkelspel?

Het programma maken we volgens onze methodiek ZoZien samen met de kinderen. De kinderen kiezen op de dag zelf of ze meedoen aan het
aanbod. Tijdens het aanbod ontwikkelen de kinderen zich op de vier ontwikkelingsgebieden (zie foto’s).

Kruipers en sluipers
19 oktober t/m 23 oktober
BSO

Woensdag 21 oktober
Spel / Expressie / Sport&Spel

Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect hoort dit? Staat hij op
jouw bingokaart, kruis hem dan snel af. Wie heeft er als eerst BINGO?

Freek Vonk Vlog
'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt filmdagboek net als Freek
Vonk. Camera klaar? Actie!
Levend muizenval
Ken jij het bordspel Muizenval? Je loopt rond en probeert de muis van de
tegenstander in de val te lokken. Wij spelen een levende variant!

Donderdag 22 oktober
Expressie / Sport&Spel / Techniek

Workshop Rinus Rups
We leren de Rinus Rups Rap waarbij we bewegingen maken, springen, klappen,
stampen en trommelen! Maar dat is niet alles: we maken met z'n allen ook die
beroemde Rinus Rups.
Insectenleven!
Hoe zou het zijn om een sprinkhaan te zijn? Of drollen te rollen als een
mestkever? Beleef het insectenleven tijdens dit avontuurlijke parcours!

Workshop Rommelen & Trommelen
We maken eerst een trommel en trommelstok. Vele malen wordt dit 'rommelen'
onderbroken door te trommelen, eerst met de handen en later met de trommel.
Aan het eind spelen we met z'n allen een muzikaal slotstuk.
Insectenvanger timmeren
Er leven buiten héél veel soorten insecten. Leuk om te bekijken, maar hoe doe je
dat eigenlijk? Simpel! Je vangt ze met je zelfgemaakte insectenvanger.

Vrijdag 23 oktober
Gezonde Leefstijl / Creatief / Natuur

Fossielkoekjes
Deze koekjes zijn écht supercool. We maken havermoutkoekjes en maken daar
afdrukken in! Het lijken wel fossielen...

Spinnennestjes
Spinnen worden geboren uit een ei. Heb jij deze wel eens gezien? We maken
een griezelig echt-uitziende variant van knutselmateriaal!
Speuren naar sporen
Als je 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!

Het programma maken we volgens onze methodiek ZoZien samen met de kinderen. De kinderen kiezen op de dag zelf of ze meedoen aan het
aanbod. Tijdens het aanbod ontwikkelen de kinderen zich op de vier ontwikkelingsgebieden (zie foto’s).

