Thema zomervakantie 2022

Beste ouders/verzorgers
,
In dit programma boekje een globale indruk wat er zoal op het programma staat. Sommige
onderdelen zijn gekoppeld aan de weersomstandigheden, dus is er nog niet precies te
zeggen of het binnen of buiten gebeurt. De vakantie-opvang vindt plaats bij BSO de Menno.
Kinderen die van locatie BSO Rekken komen en de kinderen van de BSO Menno, zijn ook
deze vakantie weken, weer samen op BSO de Menno.
I.v.m. onze activiteiten in de zomervakantie vragen wij u uw zoon of dochter ‘oude’ kleding
aan te trekken, wat vies en nat mag worden. Handig om ook makkelijke schoenen mee te
nemen voor de wandelactiviteiten. Wij vinden het fijn als uw kind tijdens de vakantie een tas
met reserve- en zwemkleding mee zou willen geven. Zet de naam van uw kind overal op
zodat we het ook weer terug kunnen vinden na de activiteiten. Een grote handdoek zou fijn
zijn voor uw kind. Als er eigen zonnebrandcrème is, ook graag met naam erop. Als alles in
een eigen tas/ rugzak zit blijft het bij elkaar!
• Mocht uw kind ondanks uw aanmelding toch niet komen meld u dit dan tijdig aan de locatie
en aan de administratie (per mail info@oqido.nl ).

Belangrijke gegevens: - mob.nr. 06- 570 143 75 - email: bsodemenno@oqido.nl
BSO de Menno, adres Kon. Wilhelminastraat 44 Eibergen
• Natuurlijk kan ieder kind vrij spelen en knutselen in overleg met ons.
• We vinden het belangrijk dat de vrije tijd in de vakantie naar keuze van de kinderen wordt
ingevuld. Vervelen mag, maar we hopen dat iedereen meedoet met de aangeboden
activiteiten en spelletjes.
• We eten samen tussen de middag rond 12.oo uur. Dit kan van alles zijn . We willen ook wat
anders aanbieden omdat het vakantie is.
• Vanwege vloeronderhoud van de Mennoschool, zijn we 1 week aan de Lariksweg. Zo gauw
we dit weten, zullen we jullie dit melden van te voren.

Thema: “Happy in mijn hangmat”
Inhoudsopgave

Week 1: Hawaii
Week 2: Pirates of the caribbean
Week 3: Flora en fauna
Week 4: waterwereld
Week 5: Ravotten en relaxen
Week 6: cocktails en kokosnoten

In de ochtend is er altijd een rustige inloop en voorbereiding van wat we deze dag gaan
beleven. We starten ons programma om 09.30 uur. Zoals je weet zijn wij niet bang voor een
beetje regen. Houd daarom rekening met het meenemen van je regenkleding! Bij erg slecht
weer zal het programma binnen plaats vinden en de activiteiten kunnen daardoor nog wat
veranderen. We gaan samen gezellige en super leuke vakantiedagen maken!

Week 1: Haw11-07-2022 / 15-07-2022
Week 1: Hawaii
11-07-2022 / 15-07-2022

Palmboom knutselen
Bij het zien van een palmboom denken we vaak
meteen aan vakantie. Prachtige stranden, een
mooie zee, een lekkere luie hangmat en een
cocktail in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf
als je deze palmbomen met ons gaat maken

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken
we Hawaïschuitjes!
Hawaii bloemenkrans
Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans
of kralensnoer gedragen als lichaamsversiering. Onder
inwoners van Hawaï worden lei's overhandigd en
gedragen bij officiële ceremonies maar wij gebruiken
'm gewoon om te vieren dat we vakantie hebben!

Lavalamp
Wij maken onze eigen lavalamp zonder dat
we een stekker in het stopcontact doen. Gaat
dit leuke proefje ons lukken?
Vulkaan bouwen
Wij gaan onze eigen vulkaan maken.
Maar pas op dat hij niet gaat
uitbarsten!

Bounty's maken
Je kent ze wel.. Die heerlijke repen met chocolade
en kokos. Bounty's! Oeh, dat is lekker.... Wij gaan
zelf bounty's maken.

Slippers schminken
Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n
manier dat het toch net lijkt alsof je de alle
hipste slippers aan hebt?

Week 2: Pirates of the
caribbean
18-07-2022 / 22-07-2022

Piratenzwaard
Je eigen zwaard om vijanden mee te
verslaan. Leuk om zelf te maken van
karton en te schilderen in je favoriete
kleur.
Maak er eentje bij ons!

Maak je eigen flessenpost!
Als je vanaf een eiland of boot iets wilt
vertellen tegen de mensen op het vasteland
moet dat natuurlijk via flessenpost. Wij gaan
onze eigen flessenpost maken.

Piraten natuurtocht
We gaan de natuur in om te kijken wat
voor schatten we daar allemaal kunnen
vinden! Zullen we echte piratenschatten
vinden?

Tattoo sleeve
Maak je eigen tattoo en hou
iedereen voor de gek met een
arm vol neptattoos!

Piratenbingo
Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met
piraten te maken hebben? Heb jij je kaart vol?
Roep: BINGO!

De verdwenen sleutels van Black
Beards schat

Piraten maken
Piraten van wc-rolletjes Heb je thuis nog lapjes stof
die we mogen gebruiken? Graag een beetje stoere
piraten kleuren zoals zwart en rood bijvoorbeeld!
Ook lege wc-rolletjes zijn welkom. Neem je ze
mee? We gaan er piraten van maken.

We hebben flessenpost ontvangen op
de BSO. Deze brief is geschreven door
Black Beard, een piraat die vroeger
vele schatten heeft gevonden. Hij
schrijft over hoe hij de schatkist heeft
gevonden, en over de beruchte piraat
Calico Jack, die de sleutels van de kist
gestolen heeft. Jarenlang heeft Black
Beard gezocht naar de sleutels, maar
hij heeft ze nooit kunnen vinden. Lukt
het ons wel?

Week 3: Flora en fauna
25-07-2022 / 29-07-2022

Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin
maak je de mooiste kunstwerken. Pak
een mandje en een schaar, en hup
naar buiten!

Symmetrische natuurcollage
Symmetrie is iets wat we veel in de natuur
zien. Kijk maar naar een spinnenweb of
vlinder! We gaan een symmetrisch schilderij
maken en zo maken we kennis met symmetrie!

wandelen en picknicken
We gaan tijdens onze wandeling kijken naar de vogels,
vlinders en andere dieren die we tegen komen. Heb je een
verrekijker, dan mag je die mee nemen.

De zee in een fles
We maken de zee in een lege fles. Heb je thuis nog
een lege plastic flesje, dan mag je deze meenemen

Zeesterren
We maken onze eigen zeesterren van Klei. Deze
kunnen we dan versieren. Welke zeester wordt het
kleurrijkst?

Week 4: Waterwereld
1-08-2022 / 5-08-2022

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?
Het mooiste visje van de zee
Ken je dit boek? Regenboog is de mooiste vis in
de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor
heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van
zijn mooie schubben weggeeft - en later nog
meer - vinden ze hem aardig en merkt hij dat het
belangrijker is om vrienden te hebben dan om de
mooiste te zijn! Wij maken ook een mooie vis.

Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif
met tientallen vissen, mooie planten en
een explosie van kleuren! Ontwerp je
eigen koraalrif en laat je fantasie de vrije
loop!

Spaghetti inktvissen
Twee ingrediënten heb je maar nodig om
super grappige eetbare inktvissen te maken.
Een soort worstjes met wormen zou je het
ook kunnen noemen. Het klinkt misschien
best vies, maar eigenlijk is het heel lekker!

Waterzeskamp Zeskamp
met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in
de zomer! Trek een sportieve outfit aan die
nat mag worden en doe mee!

Week 5: Ravotten en relaxen
8-08-2022 / 12-08-2022

Drijvende zomerkaarsen
Met behulp van een lege, grote (jam)pot en
verschillende natuurlijke materialen maken
wij een mooie drijvende zomerkaars
IJshoorntjes met fruit
IJshoorntjes gevuld met ijs? Nee! Deze keer
vullen we het met fruit. Ook geven we er een
feestelijk tintje aan door ze in pure
chocolade te dippen en te versieren met
nootjes.

Fruitwater maken
Water is gezond. Maar het smaakt wel altijd
hetzelfde. Wil je eens een gezonde andere
smaak proberen? Wij hebben leuke recepten!

Heerlijke hangplekjes
Met oude dekens en lakens willen wij
hangplekken maken. Wij willen ze overal
heen slepen. Een soort hutje dus!

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. Welke vlieger vliegt het
hoogst in de lucht? En wie kan er het hardste rennen zijn de
vlieger aan de hand? Wij gaan er achter komen!

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

Week 6: cocktails en kokosnoten
15-08-2022 / 19-08-2022

IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee?
Vandaag komen we daar achter!

Watermeloen kokosmilkshake
Doordat de temperatuur stijgt hebben we een
lekkere verfrissing nodig, zoals deze heerlijke
watermeloen kokosmilkshake die we vandaag
gaan maken!

De paden op, de lanen in
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer mee doet?
Een oud overhemd mag je ook meenemen. We gaan
knippen en scheuren en met een stok en een lintje maken
wij er een knapzak van!

Ananaslichtjes
Heb jij thuis lege glazen potten met deksels?
Neem ze mee. Alle soorten kunnen we
gebruiken want we maken er een lampje van
dat er uit ziet als een ananas!

Zoek de gouden kokosnoot
Er is een Gouden Kokosnoot verstopt.
Het team dat deze kokosnoot als
eerste weet te vinden wacht natuurlijk
eeuwige roem en misschien ook nog
wel een gouden prijs....?

Oriëntaalse waaiers
Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze
eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier

