
FloreoKids- BSO Het Gebouw

Swipen & Swingen op het gebouw
02 augustus t/m 06 augustus

Maandag
Homemade pizza
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan
bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu
helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Schaduw tekenen
Wanneer je schaduw in je tuin ziet kun je er iets crea�efs mee gaan doen.
Want weet je wat wij van plan zijn? We nemen ons speelgoed mee naar
buiten en potloden en tekenpapier. We ze�en ons speelgoed zo neer dat er
een schaduw ontstaat op ons papier. Dit tekenen we na!

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

Voetbal
Al�jd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je kans. Wie
wint de wedstrijd?

Woensdag
Ver�unst op muziek
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier. Met wat
verf onder onze voeten gaan we lekker kliederen!

Tre�al
Welk team houdt de meeste spelers over en is tre�alkampioen?

Donderdag
Boomschilderij
Schilder jouw boom en versier dit met allerlei verschillende soorten en
maten knopen! Door zelf je kleuren te kiezen maak je heel eenvoudig jouw
variant. Maak je een herfst- lente- of zomerboom? En hoe groot wordt hij?

Watermeloen mango slush
We maken een heerlijke slush: fris en frui�g! Verkoelend voor in de
warmere dagen, maar vooral erg lekker!

Vrijdag
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Sambaballen maken
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke
muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en behanglijm en
smeren maar!

Speeltuin
Lekker van het mooie weer genieten!

 


