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Wat is er mooier dan de natuur?

Samen de buitenlucht in gaan ademen en op pad om te kijken hoe

de natuur verandert, juist in de meivakantie.

Daarom is dit jaar het thema van de meivakantie:

''Natuur Avontuur''

Wilde kruidenboter

Ga met onze kruidenwijzer op pad en pluk je eigen ingrediënten. We

maken hier later kruidenboter mee!

Maak je eigen broodjes

Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken bij een

kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!

Natuurkostuum

Om mooie natuurlijke mode te maken hebben we materiaal nodig

dat we buiten kunnen vinden. Blaadjes, bloemen, takken, steentjes,

mos, gras en nog veel meer!

Speuren naar sporen

We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en

gaan we zien wat we allemaal aan sporen kunnen ontdekken!

 

Week 1

Natuurmemory

We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk

memoryspel. In plaats van kaartjes te gebruiken spelen wij met

bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!



 

Grondig experiment

We gaan lekker naar buiten en ontdekken wat er allemaal in de

grond zit! Hier doen we proefjes mee: wat gebeurt er bijvoorbeeld

als we er water bij doen?

Vul je schatkist

Neem van huis een lege eierdoos mee als je die nog hebt. Dit wordt

jouw schatkist die je nodig hebt voor het volbrengen van een

zoekopdracht. Nieuwsgierig geworden? Doe mee!

De wind waait

Het waait op de BSO! Kun jij zo snel mogelijk van stoel veranderen?

Regenboogselderij

We gaan een test doen! We verklappen het maar meteen; lang niet

altijd lukt dit goed. Dit is afhankelijk van de kleurstof en van de plant

die we gebruiken. Maar als het lukt dan heb je echt een cool

resultaat!

Moestuin maken

We kopen aardbeien in de winter, het gehele jaar door broccoli en

boontjes en als de kiwi’s of mango’s uitverkocht zijn balen we. We

weten al lang niet meer wat ‘seizoensgroenten’ zijn. Maar met een

eigen groentetuin ben je niet alleen verzekerd van super gezonde

groente, je eet ook weer de groente in de tijd waarvoor het bedoeld

is.

Insectenhotel

Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempotten, wc-rolletjes?

Neem wat mee naar de BSO want we maken er een insectenhotel

van.

 

Week 2

Freek Vonk Vlog

'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt filmdagboek

net als Freek Vonk. Camera klaar? Actie!



 

Insectenvanger timmeren

Er leven buiten héél veel soorten insecten. Leuk om te bekijken, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Simpel! Je vangt ze met je zelfgemaakte insectenvanger.

Bouncy insecten

Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak eerst je insect en bevestig hem

daarna aan een lange stok om hem zelf te laten vliegen.

Recycle microscoop

Hoe ziet het insect wat je bent tegen gekomen in de tuin er van dichtbij uit? Bekijk het onder

deze zelf gemaakte microscoop van een lege fles wasmiddel!

Insectenhapjes

Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee,

niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!

Spinnenweb pannenkoekjes

Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je moet er alleen wel flink veel eten om een volle

maag te krijgen. Het zijn spinnenwebben!

 


