
BSO Matilo Doe mee: red de zee!(meivakantie)
22 april tot en met 05 mei

Hallo allemaal,

Heb jij wel eens gehoord van plastic soep? Dat is geen
gerecht zoals je misschien zou denken maar dat is juist iets
wat je helemaal niet wilt eten! 
Onze oceanen zitten vol met plastic, wat allerlei dieren
opeten. En vervolgens smullen wij weer van vissen... het is
dus geen goed idee om zomaar plastic te gebruiken: waar
komt het wel niet terecht?
Ontdek het allemaal bij het doen van activiteiten rondom
het thema 'red de zee'. Zo spelen we ocean clean up, doen
we een trashure hunt, gaan we recyclen of maak jij liever
een lipdub? 

Groetjes van het BSO team

Maandag 22 april
2de paasdag
BSO Matilo wenst jullie een fijne 2de
paasdag! 

Dinsdag 23 april
Creatief 7+: Recycle armbandjes
Maak de leukste armbandjes gewoon van
restmateriaal! 

Eten 4-7 jaar: Vis van bladerdeeg
Vandaag maken we iets heel bijzonders.. We
maken een (gevulde) vis met groenten en
een beetje kaas. Lekker en haast te mooi
om op te eten...

Techniek 4-12 jaar:
Waterzuiveringsinstallatie
Wij drinken in Nederland best veel water.
Maar het moet natuurlijk eerst gezuiverd
worden zodat we schoon water kunnen
drinken. Hoe zou dat gaan? Probeer het zelf!

Muziek en drama 8+: Plastic soep lipdub
maken
Bij een lipdub maak je een video waarbij je
doet alsof je zelf zingt. Heb jij thuis nog
accessoires die met de zee te maken
hebben? Neem ze mee voor onze coole
lipdub die we als BSO gaan opnemen!

Spel 8+: 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. 
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Woensdag 24 april
Extra Woensdag middagactiviteit: Recycle
je rot!
Vandaag is BSO De Batavieren open van
14.00 tot 16.00 uur voor een extra
woensdagmiddag activiteit, wil jij je graag
opgeven voor deze activiteit? Geef je dan
via een mailtje op bij
priscillaruigrok@dekinderhaven.nl.
Vandaag maken wij ons eigen recycle
beesten. Van oude materialen maken wij
een nieuw beest. Het kan van plastic, stof of
maak van 2 kapotte knuffels 1 nieuw
knuffel. 

Donderdag 25 april
Creatief 7+: Maak van een plastic zak een
kwal!
Neem een doorzichtige plastic tas en een
doorzichtige plastic fles mee en maak je
eigen kwal!

Eten 4-12 jaar: Wentelteefjes
We maken oud brood eetbaar door dit
heerlijke recept. Zo hoeven we het niet weg
te gooien! 

Proefje 8+: 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...

Sport 8+: Achter het net vissen
Vis de plastic dieren uit de oceaan en
ontwijk alle hindernissen. Kijk uit voor de
milieuvervuiler en zorg ervoor dat je niet
achter het net gaat vissen! 

Spel 8+: Plastic soep: waar of niet waar?
Weet jij wat plastic soep is? Of denk je er
zelfs alles over te weten? Test je kennis
tijdens dit toffe raad spel: wie is de plastic
soep kenner van de BSO? 

Sport en spel 4-12 jaar: The Ocean
Cleanup: 5 oceans = 5 challenges
Ga de 5 challenges aan en word een echte
plastic held! Zwem van oceaan naar oceaan
en verdien 5 statiegeldbonnetjes. Met 5
statiegeldbonnen word jij beloond met een
echt plastictificaat! 
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Maandag 29 april
Verrassingsuitje
Vandaag gaan we met de kinderen op stap. 

Eten 4-12 jaar: Zeeschildpadden van appel
en druif
In sommige landen staat schildpad wel eens
op het menu. Bij ons ook. Maar geen echte
natuurlijk! Wij gebruiken fruit!

Creatief 7+: Recycle je rot!
Wist je dat je van afval en ander kosteloos
materiaal super mooie dingen kunt maken?
Echte kunst!

Dinsdag 30 april
Drama 8+: Nieuws uit de natuur
We maken onze eigen editie van nieuws uit
de natuur! In groepjes zoeken we informatie
op en maken we een aflevering waar
iedereen wat van kan leren. Doe je mee?

Eten en drinken 4-7 jaar: Waanzinig
waterige walvis
Van een grote watermeloen maken wij een
walvis! Deze walvis zwemt niet in de
oceaan, maar in een zee van fruit! Het
water loopt ons nu al in de mond..

Natuur 8+: Zoek je zot in de sloot!
Wat leeft er allemaal in de sloot? We maken
een ontdekkingstocht waarbij we met onze
zoekkaart van alles te weten komen over
waterdiertjes.

Woensdag 1 mei
Extra Woensdag middagactiviteit: we gaan
er op uit
Vandaag is BSO De Batavieren open van
14.00 tot 16.00 uur voor een extra
woensdagmiddag activiteit, wil jij je graag
opgeven voor deze activiteit? Geef je dan
via een mailtje op bij
priscillaruigrok@dekinderhaven.nl

Donderdag 2 mei
Sport en spel 4-12 jaar: Bottle bowlen
Bowlingtime! Heb jij lege halve literflesjes
thuis? Neem ze mee. We hebben er enorm
veel nodig. We gaan onze eigen bowlingset
maken en daarna een potje bowlen!

Techniek 8+: Vissen figuurzagen
We gaan figuurzagen en maken de mooiste
vissen van hout. Daarna geven we ze een
leuke kleur en klaar is de vis! 
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Drama 8+: Waterige hints
Hoe grappig is het als we een inktvis of
walvis nadoen? De andere kinderen proberen
het te raden en zo leren we de dierenwereld
kennen!


