van 10 juli tot en met 18 augustus 2017
Het is weer zomervakantie! Dat betekent allemaal
leuke activiteiten op de BSO!Of je nou op vakantie
gaat of niet, of je in Europa blijft of misschien zelfs
naar Amerika gaat? Het maakt niet uit want deze
vakantie ga je met de BSO op wereldreis met je
eigen paspoort!
Per week worden er verschillende activiteiten
georganiseerd waardoor we in een week misschien
wel van Frankrijk naar China gaan en eindigen in
Australië! Op deze poster zie je alvast een aantal
activiteiten die we in ieder geval in die week gaan
doen! Heel veel plezier op deze reis!

10 t/m 14 juli
Wereldbollen maken, want
waar liggen nou al die
landen in de wereld?
We gaan langs Oostenrijk voor
heerlijke apfelstrudel…..jammie!!
Ook gaan we naar China deze week.
Mooie lampions en Chinese hoeden.
En we eten natuurlijk met stokjes!
Altijd favoriet, het douane spel. Lukt
het jou de diamanten over de grens te
krijgen? Bij mooi weer in het
klauterwoud en anders in of om de
Bso.
Paspoorten heb je deze 6 weken nodig
om de wereld rond te reizen! Je kan
hem in elk land laten afstempelen!
Deze week aanwezig juf Wagma, Jessica,
Mireille, Petra en Hanneke

17 t/m 21 juli
Een leuke indianendag!
We gaan deze week onze eigen tipi’s
maken en opzetten. Bij
mooi weer buiten op de heuvels
voor de BSO! We schminken ons als
echte indianen en doen
leuke spelletjes!
Bij ons indianendorp horen ook
cactussen, dus die knutselen we ook
in elkaar…prik je niet!!
We spelen het spel “KUBB”, een
echt Zweeds spel!
We reizen door naar China en
bakken onze eigen Chinese
gelukskoekjes!
Ook maken we onze eigen
panfluiten, net als in Peru!
Deze week aanwezig juf Wagma, Jessica,
Petra en Tiffany

24 t/m 28 juli
We gaan de BSO versieren met vlaggen
uit allerlei landen! Welke wil jij graag
maken?
We gaan pizza bakken als een echt
Italiaanse pizzabakker.
We maken totempalen van dozen! Een
totempaal is een houten standbeeld, dat
de indianen in Canada en
Amerika maakten.
We vliegen naar Mexico,
Mexico, Mexicoooooooo…..het land van
al je dromen! Daar kunnen we niet
naartoe zonder een sombrero!!!
Een leuke speurtocht met als thema:
Een reis rond de wereld in 80 dagen!
Deze week aanwezig juf Hanneke ,Cathlijn,
Mireille, Tiffany en Linda

31 juli t/m 4 augustus

7 t/m 11 augustus

14 t/m 18 augustus

Op maandag naar Hans en Grietje…we
gaan op heksenjacht!

Henna, die mooie
versieringen! Die
kan Wagma mooi
zetten.

Zeesterren maken van brooddeeg! En
van schelpen mooie kettingen maken.

Op reis naar het mooie Afrika. We
maken mooie maskers en kettingen.
We bakken met Wagma
echte Afghaanse broodjes!
We gaan vandaag naar
Frankrijk! Wat hebben ze
daar allemaal? De
Eiffeltoren, stokbrood,
Jeu de boule…..
Bon voyage!
Olifanten, die leven
in Afrika en Azië…we knutselen mooie
olifantenhangers uit India!
Deze week aanwezig juf Mireille, Hanneke,
Cathlijn, Wagma en Linda

We blijven nog
even in het land van Wagma,
Afghanistan. Ze gaat met jullie in de
keuken aan slag voor een heerlijk
afghaans gerecht, Manto!
In Spanje houden ze van tapas, wij
maken ook heerlijke tapas.

Zo mooi, de Australische kunst. Dat gaan
wij ook eens proberen als echte
Aboriginals!
Heerlijke tropische cocktails maken van
ananas, mango en ander tropisch fruit!
Wat vind jij lekker?
Vulkanen maken in de zandbak!

We houden in Egypte een kamelenrace!
We spelen leuke spelletjes zoals, ski- Wie zal er als eerste over de finish
lopen, donuthappen, sudoku maken, komen?
lassowerpen en speerwerpen.
Muziekinstrumenten maken van rijst
en/ of kroonkurken!
Deze week aanwezig juf Wagma, Hanneke,
Linda, Micky en Serena

Deze week aanwezig juf Wagma, Petra, Jessica,
Micky en Linda

Praktische informatie:
 In de vakantie is Bso Camelot geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur
 Graag uw kind(eren) voor 10.00 uur brengen in verband met de start van de activiteiten.
 Voor de lunch wordt gezorgd!
 Komt u kind toch niet op de opgegeven dag? Bel ons even 0620799834
 Bso Camelot is gevestigd in Brede School Polderwijk, Gedempte Gracht 19. De ingang is aan de
achterzijde van het gebouw, naast de sporthal.
 Bij mooi weer spelen wij graag met water en is het handig als uw kind badkleding en een handdoek
voorzien van naam meeneemt!

We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe! De juffen van Bso Camelot

