
 

BSO De Boomgaard, ter land, ter zee en in de lucht
20 jul. t/m 31 jul.

 

Maandag 20 juli - Tingelingeling, daar kom ik aan!

Slalommen, bellen vangen, balletjes verzamelen. Allemaal leuke spelletjes die je kunt doen op

de fiets. Tingelingeling, daar komen we aan!

Fietsonderzoek

Hoe werkt een bel, wat gebeurt er als je aan de trappers draait en wat draait er nog meer?

We gaan een fiets onderzoeken.

Maandag 20 juli

Het vliegerlied

En ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger ....Ben zo sterk, sterk, sterk als een tijger. Ben zo groot,

groot, groot als een giraffe, en zo hoog! Met z'n allen leren we het vliegerlied te dansen!

Vliegende vliegers

Vliegeren blijft leuk om te doen! Het is zo fascinerend om te zien hoe het in de lucht kan

vliegen. We maken onze eigen vlieger! Van plastic, of van papier.

Dinsdag 21 juli

Fruitpizza

Fruit en pizza klinkt misschien als een vreemde combinatie maar dat is het niet. We maken

een bodem van zoet deeg en beleggen de pizza met de heerlijkste soorten vers fruit. Echt een

aanrader.

Woensdag 22 juli



 

 

IJs waterverf!

Wat gebeurt er als we verven op een ijsblok? Een verfrissende activiteit waarbij we voor onze

ogen de kleuren zien veranderen. Een mooie ontdekking!

Frozen yoghurt fruitijsjes

Deze ijsjes zijn erg makkelijk om te maken maar ook erg lekker én gezond! Dat wordt smullen!

Waterzeskamp

Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outfit aan

die nat mag worden en doe mee!

Donderdag 23 juli

Waterzuivering installatie

Om water te kunnen drinken moet het eerst heel goed gezuiverd worden. Wij maken onze

eigen zuiveringsinstallatie en kijken hoe dat werkt!

Darten met water

Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!

Vrijdag 24 juli

Waterballonnen volleybal

Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met

waterballonnen.

Watermeloen pizza

Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen. Lekker fris en

heel gezond. Probeer maar eens.

Maandag 27 juli

Dinsdag 28 juli



 

 

Luchtballonmandje in 3D

Waar vlieg jij naartoe in deze ballon? Even knutselen en hij is af. Je kunt hem met mooi weer

ook buiten hangen, dan draait de ballon rond in de wind.

Land, lucht, water

Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de lucht en het water? Dan is dit

spel ideaal voor jou!

Regenboog ijsjes

Een creatieve en hele leuke manier om groentes en fruit te eten. Maak er een ijsje van!

Zwevende ballonnen

Dit is een erg spannend spel waarbij de ballonnen alleen via de lucht in de basket mogen

komen. Laat de ballonnen zweven, maar pas op! Straks is het andere team sneller, actie dus!

Woensdag 29 juli

Eetbare feesthoedjes

IJsjes zijn erg lekker om te eten, maar wist je dat we nog veel meer kunnen doen met de

hoorntjes? Zo kunnen we bijvoorbeeld hoeden maken. En we gaan die hoedjes ook nog eens

opeten, krijg je er al net zoveel zin in als wij?

Water, vuur, lucht

Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal vangen! Wordt jouw naam niet

genoemd? Houd dan je handen achter je rug!

Donderdag 30 juli
Betske jarig!

Vrijdag 31 juli



 

 

Natuur avontuur vertelstenen

Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen,

blaadjes, takjes en stenen... heel veel stenen! Deze stenen gaan we schilderen en hier

vertelstenen van maken.

Zoek je zot in de sloot!

Wat leeft er allemaal in de sloot? Wij gaan er achter komen! We maken een ontdekkingstocht

waarbij we met onze zoekkaart van alles te weten komen over waterdiertjes.



 

BSO de Boomgaard, op safari
03 aug. t/m 07 aug.

 

Freek Vonks wilde dieren expeditie

Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over bijzondere dieren. Maar

pas op voor bijtgrage haaien en bloeddorstige larven! Het team dat als eerste de finish

bereikt van deze levende variant op ganzenbord is de winnaar en kan terugkijken op een

geslaagde expeditie!

Maandag 3 augustus

Afrikaanse schilderijen

Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk met veel figuren. Jij gaat een schilderij maken

van Afrikaanse mensen of maak jij liever een olifant, giraf of luipaard. Ook dat kan!

Afrikaanse 'Grote Vijf'

Welke dieren behoren er tot de 'grote vijf' van Afrika? Daar komen we vanzelf achter. Help jij

mee met zoeken?

Dinsdag 4 augustus

Dans op z'n Afrikaans

In Afrika danst iedereen, van klein tot groot. Vandaag gaan we dansen zoals ze in Afrika doen.

Doe jij ook mee?!

Afrikaanse Samburu kettingen

De Samburu is een volk in Kenia, verwant aan de Masaï. Ze staan bekend om hun prachtige

kettingen in felle kleuren. Schitterend om te zien en leuk om te maken.

Woensdag 5 augustus

Donderdag 6 augustus



 

 

Leeuwenkop

Grrrrrwww! Pas op, we maken een leeuw. Deze is niet zo heel gevaarlijk hoor, we maken er

eentje met een vrolijk gezicht.

Strijd op de savanne

De roofdieren leeuw, luipaard en hyena gaan achter de zebra's, giraffes en gazelles aan. Maar

ook de mens speelt een rol in dit tikspel. Wie wint de strijd op de savanne?

Rarara, wie stinkt er zo?

Elk dier heeft zijn eigen soort poep. De poep van een neushoorn ziet er heel anders uit dan van

een leeuw. Dat komt door wat het dier eet. Wat weten jullie eigenlijk van dierenpoep?

Geinige giraffen

Giraffen zijn prachtige dieren. Zo groots, en ze hebben zulke mooie vachten! Helaas zien we ze

in Nederland alleen in de dierentuinen.. We maken zelf een giraf, zodat we ze toch een stukje

dichterbij ons hebben! Doe je mee?

Vrijdag 7 augustus



 

BSO de Boomgaard, op safari
10 aug. t/m 14 aug.

 

Tijgerhandelspel

Smokkel de tijgervellen van het oerwoud naar de zwarte markt, maar kijk uit voor de politie!

Hoe krijg je het mee?

Het is niet overal ter wereld zo makkelijk om eten en drinken te vinden. En dan moet je het ook

nog maar mee zien te krijgen. Lukt het jou om eten en drinken mee te krijgen naar huis?

Maandag 10 augustus

Nijlpaarden

Een indrukwekkend groot en grijs dier, dat is een nijlpaard. Ze zien er vaak zo lekker loom en

tevreden uit. Wij maken onze eigen versie.

Jungle yoga

Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger en ontdek dat in heel veel

yogahoudingen dieren te herkennen zijn!

Dinsdag 11 augustus

Zebracake

Een cake met zwart-witte streepjes, het ziet er uit als een kunstwerk, als het tenminste goed

lukt! Wel moeten we even super goed opletten dat we het op de juiste manier in het bakblik

krijgen. Qua smaak maakt het niet uit maar wel qua patroon!

Woensdag 12 augustus



 

 

Neushoorn maken

Heftige dieren zijn het; de neushoorns. Ze komen voor in Afrika en Azië. Per dag kunnen ze wel

100 liter water drinken en tientallen kilo's eten. Wij gaan zelf een heel cool exemplaar in elkaar

zetten.

Kampvuur cracker

Hoe gezellig is het om een kampvuurtje te maken op een lekkere zomeravond?! Wij maken ons

eigen kampvuur, om lekker op te smikkelen: heerlijk!

Verrekijker

Je kunt zó ver kijken met een verrekijker. Dingen die je anders niet, of niet goed kunt zien zie je

opeens erg duidelijk! Super gaaf eigenlijk. Wat zie jij allemaal door jouw verrekijker?

Donderdag 13 augustus

Wie is bang voor wie?

De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en de olifant voor de muis... Hoe dat

zit? Doe mee en vind het uit!

Grrr, daar komt de leeuw!

Grrr, daar komt de leeuw!! Wees maar niet bang hoor! Onze leeuw doet niemand kwaad. Zelfs

de jongste kinderen kunnen een lief leeuwtje maken. Knutsel je mee?

Vrijdag 14 augustus



 

BSO de Boomgaard, als ik later groot ben
17 aug. t/m 21 aug.

 

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.

Dit is mijn familie

We tekenen onze familie. Papa, mama, een broertje, een zusje, een opa en oma? Wie horen er

allemaal bij jouw familie? We kleden onze zelfgemaakte poppetjes aan met leuke stofjes.

Maandag 17 augustus

High tea party

Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Dit bestaat uit 3 gangen

van , hartige gerechten en zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten en

vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de avondmaaltijd bijna of helemaal

vervangt. Wij geven de allerlekkerste én allerleukste tips om jouw high-tea tot een groot

succes te maken!

Schild met familiewapen

Elke ridder heeft een eigen familiewapen. met eigen kleuren en vormen. Tijd om je eigen schild

met jouw familiewapen te maken. Heb je nog geen familiewapen in de familie, geen

probleem. Probeer zelf er een te verzinnen en maak het op een mooi schild.

Dinsdag 18 augustus

Woensdag 19 augustus



 

 

Met heel mijn hart hou ik van jou

Helemaal niet moeilijk om te maken, maar zo leuk en lief om te zien en weg te geven: kaarten

met door ons zelf geborduurde hartjes!

Familieboom

Hoe heet je vader? En je moeder? Heb je broers en zusjes? Je kunt iedereen van je familie een

plaatsje geven in deze familieboom.

Later als ik groot ben....

Weet jij al wat je later wilt worden? Politieagent misschien of kok of piloot of bakker of....

Mogelijkheden genoeg. Tijdens deze speurtocht kom je heel veel te weten over verschillende

soorten beroepen. Misschien doe je wel nieuwe ideeën op voor je eigen beroep later! Speur je

mee?

Hollandse Grachtenpanden

Langs de grachten van Amsterdam zien we nog heel veel grachtenpanden! Dit zijn hoge

huizen van vroegere tijden. Wij gaan vandaag deze typische Hollandse huizen namaken. Het

komt er vast heel mooi uit te zien!

Donderdag 20 augustus

Huisdieren rijstwafels

Smikkelen maar! Versier je rijstwafel en maak er een hond, kat of vis van. Eet hem daarna

lekker op :-)

Mijn huis van houten stokjes

Met 6 ijsstokjes maak je heel eenvoudig een huis. Schilder de stokjes in vrolijke kleuren en plak

er een foto in van je familie.

Vrijdag 21 augustus



 

Nieuw programma
24 aug. t/m 28 aug.

 

Heldenmoed

Ben jij een prinses, held of schildknaap? We komen erachter in dit leuke balspel.

Onder moeders paraplu

We zien wolken, we voelen druppeltjes, we steken een parapluutje op.... We maken een mooi

paraplu-schilderij! Welke soort kies jij?

Maandag 24 augustus

Eetbare drumstokjes

Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks! Maak zelf je eigen

lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?

Welk beroep heb ik?

Je hebt ineens een beroep zonder dat je weet wat je eigenlijk bent... Probeer het te raden door

vragen te stellen aan de anderen: wat ben jij?

Dinsdag 25 augustus
Verjaardag Juf Mieke

Wannabe poppetjes

Kennen jullie de term 'aankleedpoppetjes'? Een leuke knutselactiviteit waarbij we op een

speelse manier leren hoe je je aankleed. Deze keer gaan we aan de slag met verschillende

beroepen!

Woensdag 26 augustus



 

 

Het verboden woord

Je teamgenoten het woord brandweer te laten raden, zonder het woord "vuur" te mogen

gebruiken of politieagent zonder het woord "boef". Hmm dat klinkt eenvoudig, maar is moeilijk

dan je denkt!

MEGA Me!

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar? Hoe groot ben je dan? Welke kleren heb je dan aan? Wat voor

beroep heb je en welke hobby's? We laten onze fantasie de vrije loop en maken een versie

van onszelf in de toekomst.

Snorrenzoektocht met Sam Snor, de barbier

Als klein jongetje droomde Sam al van een snor. Nu heeft Sam er zijn beroep van gemaakt, hij

is barbier geworden. Een hele goede! Hij is alleen nog wel op zoek naar inspiratie en daar

kunnen wij hem bij helpen!

Donderdag 27 augustus

Toekomstdromen

Iedereen heeft ze: toekomstdromen. Sommigen zijn groot en anderen zijn klein. Een aantal van

die dromen zullen zeker uitkomen en anderen zullen altijd dromen blijven. Wat voor dromen je

ook hebt en of ze uitkomen of niet, bij dit levend memory spel komen er een heleboel voorbij.

Welk duo kan het beste onthouden en maakt de meeste goede paren?

Gezonde mini appeltaartjes

Wat ruikt er nu lekkerder dan vers gebakken appeltaart? Iedereen maakt een eigen taart. Een

hele taart voor jou alleen? Met deze mini taartjes kan het!

Vrijdag 28 augustus


