
FloreoKids- BSO Het Buitenhof

Vakan�e week 1
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Het is weer Zomervakan�e!!

deze week gaan we knutselen spelen en ons lekker vermaken.

Voor de 8+ groep graag elke dag je fiets en zwemkleding mee wie weet gaat we nog een
dagje weg.

Groetjes van het BSO team.

Maandag 19 juli
knutselen met bloemen

Verven met wieltjes
We pakken een paar speelgoedauto's, dopen ze in een bakje met verf en
gaan racen over wit papier. Het lijkt wel Rocket League!

Pixels voor de 8+

fotolijstje van karton maken
Maak deze gezellige fotolijstjes en versier ze met schelpen voor een zomers
gevoel in je huis! Neem een foto mee en ga aan de slag!

Dinsdag 20 juli
Star Stable: Jorvik's bakkerij
Deze heerlijke en gezonde muffins zijn een waar genot. Niet alleen voor
ons, maar jouw Star Stable paard geniet mee!

8+ Minecra� offline programmeergame
Ben jij een echte programmeur? Maak je eigen code (route) en laat jouw
Minecra� figuur zo min mogelijk stappen ze�en om bij de grondstoffen aan
te komen. Laat je hersens maar kraken!

Knutselen
Coby komt knutselen met de kinderen

Donderdag 22 juli
fotolijstje van karton maken
Maak deze gezellige fotolijstjes en versier ze met schelpen voor een zomers gevoel
in je huis! Neem een foto mee en ga aan de slag!
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Maak een Hay Day boerderij!
Loeiende koeien, kakelende kippen, knorrende varkens en blaffende hondjes. Neem
allemaal je favoriete knuffeldier mee en samen veranderen we onze groep in de
game Hay Day.

Mario Party Snacks
Bij een echte Mario Party horen lekkere snacks. Deze snacks zijn helemaal in s�jl.
Maak echte Mario sterren, verrassingskisten en een eetbare Toad!

ID Dance factory
Vandaag komt Ilona langs van ID Dance factory. Hoe gaaf is het om
verschillende dans technieken aan te leren.

Vrijdag 23 juli
middagje weg.
Kinderen kunnen nooit genoeg krijgen van dieren. Een bezoek aan een
kinderboerderij of gewone boerderij is dus al�jd een goed idee.

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!

Middagje weg
Kinderen kunnen nooit genoeg krijgen van dieren. Een bezoek aan een
kinderboerderij of gewone boerderij is dus al�jd een goed idee.

 


