
 

ter land, ter zee en in de lucht - wereld op centrum
20 jul. t/m 31 jul.

 

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!

Het watercafé

We veranderen de BSO even in een café waar jullie lekker mogen gaan drinken. We doen

allerlei experimenten met water, limonade en nog veel meer. Vind jij het nog lekker?

20 juli

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!

Luchtdruk race

Met luchtdruk kun je hele leuke spelletjes doen. We houden een race met auto's. Wie kan zijn

auto het verst krijgen?

21 juli

IJsbellen blazen

Dit werkt alleen als het heel koud is buiten, we blazen dan namelijk bevroren bellen!

Regenboog ijsjes

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

22 juli

23 juli



 

 

Vlaggenroof

Welke groep lukt het om als eerste de vlag van de tegenstander te veroveren?

Watermeloen pizza

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

heel gezond. Probeer maar eens.

Ballonnenparcours

Ballonnen zijn altijd een succes of er nu een feestje is of niet! De kinderen trainen hun spieren

en zijn tegelijkertijd lekker actief bezig. Ook thuis kun je prima zo'n parcours maken.

Ballenbingo

Met een flinke hoeveelheid tennisballen en een viltstift wordt het rennen en zoeken geblazen

om als eerste bingo te scoren!

24 juli

Water limbo

De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de

stok door danst zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?

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!

27 juli

Modder gooien

Scoor zoveel mogelijk punten door met modder in verschillende cirkels te gooien.

28 juli



 

 

Scoren met sponzen

Welke emmer is voller, die van jouw team of die van de tegenstander? Je moet scoren met

een natte spons. Lukt je dat?

Lieveheersbeestjes zoeken

We gaan buiten op zoek naar lieveheersbeestjes. Hoe zien deze dieren eruit? Hij klapt zijn

vleugels uit, en vliegt weg; dááág lieveheersbeestje!

Modderige modderkunst

Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met modder kan ook prima! Ben

je benieuwd naar hoe dat gaat? We gebruiken een paar stevige kwasten en gaan lekker aan

de slag.

29 juli

Jeu de boules

We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans spel dat gespeeld wordt met

metalen ballen. Hoewel....plastic ballen kunnen ook prima gebruikt worden.

Waterballonnen volleybal

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

waterballonnen.

30 juli

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!

31 juli



 

 

Ballon modelleren

We gaan vandaag zelf ballonnenfiguren maken. Je moet er even voor oefenen, maar dan

maak je zo een giraf of een hond.



 

op safari - wereld op centrum
03 aug. t/m 14 aug.

 

Picknick party!

Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij

gaan zelf onze eigen picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker

opgegeten.

Lieveheersbeestjes zoeken

We gaan buiten op zoek naar lieveheersbeestjes. Hoe zien deze dieren eruit? Hij klapt zijn

vleugels uit, en vliegt weg; dááág lieveheersbeestje!

3 augustus

Homemade lemonade

Gezonde limonade? Dat kan! We gaan het maken van vlierbessen of vlierbloesem. Ken jij dat

al? Het is lekker én leuk om te maken!

Gekleurde takken

Als basis voor onze regenboogboom hebben we takken nodig. Het liefst een paar hele grote!

Hiervan maken we kleurrijke mooie creaties.

4 augustus

Trashure Hunt

Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt leuk worden? Dat kan met deze “hunt”. Hunt

betekent jacht in het Engels. We gaan op jacht naar vuilnis.

5 augustus



 

 

Natuurlijke soep

We gaan de natuur in om zoveel mogelijke ingrediënten te verzamelen voor een eigen

gemaakte natuurlijke soep. Help je ook mee?!

Modderige modderkunst

Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met modder kan ook prima! Ben

je benieuwd naar hoe dat gaat? We gebruiken een paar stevige kwasten en gaan lekker aan

de slag.

Freek Vonk Vlog

'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt filmdagboek net als Freek Vonk.

Camera klaar? Actie!

6 augustus

Toffe toekans

Toekans zijn prachtig met hun grote, kleurrijke snavel en hun zwarte veren. Om er voor te

zorgen dat we vaker naar deze prachtige vogels kunnen kijken knutselen wij ze zelf!

Rozijnen maken

Wist je dat rozijnen eerst druiven waren? Wij maken ze zelf! Laten we hopen op lekker veel

zonlicht want de druiven moeten goed kunnen drogen. Daarna kan het smikkelen beginnen!

7 augustus

Dwars door de jungle

In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet als eerste de veilige

top van de boom te bereiken?

10 augustus



 

 

Aziatisch hoedje

In het echt beschermen de hoedjes tegen zon, wind en regen. Maar wij maken ze omdat ze zo

mooi zijn. Hoe ga jij je hoedje versieren?

Kringspelletjes

Kringspelletjes zijn altijd leuk! Samen dansen en zingen we terwijl we plezier maken!

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!

11 augustus

IJscoupe van stoepkrijt

Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak

jij 'm ook?

De jaguar is op jacht

In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars hebben honger en zijn op zoek

naar eten. Jaag mee!

12 augustus

Tipi tent

We zijn echte indianen. Van bamboestokken bouwen we een Tipi en we worden echt

geschminkt als een indiaan!

Bruisende kokosnoot

Wauw, dit is echt een mega gaaf proefje! We laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen

en bruisen. Het is leuk om te zien en het ruikt ook nog eens erg lekker!

13 augustus



 

 

Speelgoed vissen

We proberen met een lepel speelgoed uit het water te 'vissen'. Goed voor de fijne motoriek!

De jaguar is op jacht

In de jungle leven allerlei roofdieren, ook jaguars. De jaguars hebben honger en zijn op zoek

naar eten. Jaag mee!

14 augustus



 

als ik later groot ben - wereld op centrum
17 aug. t/m 28 aug.

 

Maak je eigen haargel

Maak je eigen gel waarmee je je haar op super veel manieren kunt stylen! En weet je wat het

leukste is: je kunt zelfs je kleur kiezen!

Gitaar van tissuedoos

Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan natuurlijk het hebben van

een gitaar: maak hem zelf!

17 augustus

Zoek het juiste huis

Welke huizen kom jij allemaal tegen? Een villa? Een rijtjeshuis? Of een boerderij? Ga met je

team op zoek naar de puzzelstukken daarvan!

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!

18 augustus

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?

19 augustus



 

 

Vliegen is zo fijn!

Altijd al piloot willen zijn? Met wasknijpers, lollystokjes en verf maken we ons eigen vliegtuig!

Scheerschuim battle

We houden een heus gevecht met scheerschuim: dat wordt lachen!

Vang je schaduw!

Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan onze schaduw! We gaan onze schaduw vangen en

hem mooi versieren met onze zelfgemaakte krijtverf!

20 augustus

Bootcamp!

Go, Go, Go! We gaan bootcampen! Neem je sportiefste kleren mee, die wel een beetje vies

mogen worden, want we gaan een bikkelharde training krijgen. Let op: dit is alleen voor stoere

jongens en powergirls!

Vier seizoenenboom

Elk jaar kent vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Er veranderd veel aan een boom per

seizoen! Door te schilderen leren wij het verschil tussen de seizoenen op een leuke manier!

21 augustus

Giga lekkere giraf

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien. Wat een lange nek hebben ze

he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit hele hoge bomen. We proberen zo'n giraffennek na te

maken. Proeven?

Zaklooprace

Een spannende race tegen elkaar: welke loper is als eerst aan de overkant? O ja, je loopt in

een zak: zo makkelijk is het dus niet!

24 augustus



 

 

Paw Patrol kleurplaten

Je mag zelf even bepalen hoe Marshall, Everest of Zuma eruit zien. Maak je eigen kunstwerk!

Welk dier hoor ik daar?

Als je later met dieren werkt is het wel belangrijk dat je de dieren kunt herkennen op hun

geluid. Lukt jou dat?

25 augustus

Het waanzinnige wilde waterspel

Vandaag spelen we een te gek waterspel! Het lijkt op lasergamen, maar hierbij gebruiken we

waterpistolen! Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en zelf droog te blijven?

Gezonde donuts

Donuts kennen we allemaal.. Maar heb je wel eens gezonde donuts gezien? Deze gaan we zelf

maken!

26 augustus

Elfensnot in een potje

Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen

het in een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.

Paw Patrol: Reddingsmissies

Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en word het nieuwste

lid van het reddingsteam!

27 augustus

Tropical disco

Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!

28 augustus



 

 

Aardbeienijs

Vers geplukt om de heerlijkste ijsjes te maken! We maken verschillende soorten aardbeienijs.

Welk ijs vind jij het lekkerst?


