Studiedag programma
08 juli t/m 08 juli

BSO De Batavieren

Vrijdag 8 juli
Waterpistool verven

Schiet je eigen schilderij met behulp van waterverf! We
maken op een hele stoere manier een kunstzinnig schilderij!
Gezonde slush puppies

Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super
simpel en veel gezonder dan de variant van de ijssalon of de
kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je
hebt een super vrolijk en lekker drankje.
Strandbal 'parachute' spelen

Een actief spelletje! We proberen samen de strandbal zo
hoog of zo vaak mogelijk te laten stuiteren op de handdoek.

Zomervakantie: Reis om
de wereld Week 1 Afrika
11 juli t/m 17 juli

BSO De Batavieren

Hallo allemaal,
Het is eindelijk zover, onze wereldreis gaat van start! We stappen natuurlijk
niet echt in een vliegtuig, maar op de BSO gaan we helemaal op in de sfeer
van de wereld. En we beginnen gelijk met een geweldig hoogtepunt,
namelijk Afrika. In dit prachtige werelddeel maken we kennis met de
Afrikaanse dorpen, hun geweldige muziek, het heerlijke eten en natuurlijk
de wonderbaarlijke dieren die hier leven.
Trek met de nomaden mee door de woestijn of ga tijdens een safari over de
savanne op zoek naar de "big five". Laat je deze week verrassen door al het
moois dat Afrika heeft te bieden. Heb je zelf nog leuke ideeën in dit thema;
we horen het graag!
Groetjes van BSO de Batavieren

Maandag 11 juli
In een Afrikaans dorp
Afrikaanse huisjes

In Zuid-Afrika beschilderen de vrouwen van de Ndbele stam
de huizen van de buitenkant met mooie figuren en kleuren.
Hier maken jongens en meisjes mooie Afrikaanse huizen!
Shuku Shuku

Heb je hier al wel eens van gehoord? Shuku shuku zijn
heerlijke Nigeriaanse kokoskoekjes. Een recept om te
onthouden!
Flessenvoetbal

In Afrika speelt iedereen wel eens een potje voetbal! Weet
jij dit potje flessenvoetbal te winnen? Houd jij het meeste
water over aan het einde?

Zomervakantie: Reis om
de wereld Week 1 Afrika
11 juli t/m 17 juli

BSO De Batavieren

Dinsdag 12 juli
Nomaden in de woestijn
Bedoeïenen buffet

We houden een eet- en drinkparty net als de bedoeïenen
(nomaden). Zij leven in de woestijn en hebben hun eigen
eetgewoontes. Lekker én leuk!
Hutten bouwen

Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de
regen of observeer dieren vanuit de hut.
De woestijntocht

We doorlopen een super gave woestijntocht! Tijdens deze
woestijntocht komen we meerdere oefeningen tegen die
jullie samen kunnen uitvoeren. Durf jij het zelfs
geblinddoekt aan?

Donderdag 14 juli
De Afrikaanse "Big Five"
Papieren neushoorn

Helaas zien we dit mooie dier niet dagelijks langslopen.
Maar als we hem zelf maken kunnen we hem wel elke dag
bekijken! Handig!
Jagerbal

De jacht is geopend! Welke jager is het behendigst en de
winnaar van het spel?
Olifantenspeurtocht! Volg de slurf

Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de
olifantenopdrachten volbrengen en verdien jij het certificaat
voor een echte olifantenkenner?
uitstapje

Vandaag gaan we er gezellig op uit naar de vogelwijk speeltuin.

Vrijdag 15 juli
Op de savanne

Zomervakantie: Reis om
de wereld Week 1 Afrika
11 juli t/m 17 juli
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Struisvogels

De struisvogel is de snelste loopvogel en het snelste landdier op twee poten. Ze
kunnen een half uur lang wel een snelheid van 50 km/u halen. Wij knutselen vandaag
deze grote vogels.
Zebracake

Een cake met strepen, het ziet er uit als een kunstwerk. We gaan een zebracake
bakken, met jawel, zebrastrepen!
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!

Zomervakantie:: Reis om
de wereld Week 2
Oceanië
18 juli t/m 24 juli

BSO De Batavieren
Hallo allemaal,
Tijd om verder te gaan met onze wereldreis. Een nieuwe week betekent een
nieuw werelddeel. En ook dit is weer een hele bijzondere belevenis, want we
gaan naar Oceanië. De bekendste landen van dit werelddeel zijn Australië
en Nieuw Zeeland, maar er horen eigenlijk nog allerlei kleine eilanden bij!
Oceanië is het werelddeel van de surfdudes en surfchicks. Gelukkig is er een
prachtige oceaan vol kleurrijk koraal en de mooiste vissen, om op te kunnen
surfen!
Australië is een enorm land, waar van alles te beleven valt. We duiken naar
de prachtige koraalriffen van het beroemde Great Barrier Reef, sporten met
de krokodillen, gaan op walkabout en smullen van lekkere broodjes van de
barbie. En dat is nog maar een kleine greep uit de activiteiten van deze
week. Doe allemaal dus zeker mee!
Groetjes van BSO de batavieren

Maandag 18 juli
Bijzondere beesten
Kangoeroe plantenbakje

Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed
bekeken? Daar zit het baby'tje in. Maar wat als wij die
buidel nu eens voor iets heel anders gaan gebruiken? Je zult
snel zien wat we in gedachten hebben!
Krokodillensoep

Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten
er krokodillen in. Rara hoe kan dat?
Krokodillenbal

De gevaarlijke, kronkelende krokodil moet gevangen
worden. Gewapend met een bal beginnen we met het
uitschakelen van de staart. Lukt het ons samen?

Zomervakantie:: Reis om
de wereld Week 2
Oceanië
18 juli t/m 24 juli
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Dinsdag 19 juli
Tradities
Aboriginal stip verven

Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele
schilderkunst van de Australische Aboriginals. Dat gaan wij
ook doen!
Maak je eigen broodjes

Steek die Barbie maar aan, dan bakken we net als echte
Aussies ons brood boven het vuur. Hmmmm, heerlijk!
De haka

Deze traditionele "dans" uit Nieuw Zeeland ken je misschien
wel van rugby wedstrijden. Er worden krachtige bewegingen
gemaakt en oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!

Donderdag 21 juli
Kruipers en sluipers
Coole kruipers

Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt
maken? Deze keer maken we buigbare kruipers! Waar kies
jij voor? Een rups, slang of worm? Groot of klein, je vindt ze
allemaal in Australië.
Levend Snake

Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang
steeds langer wordt!
Fruitslang

Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze
eenmaal klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk en
lekker zijn ze en eenvoudig om te maken. Ook een leuke
traktatietip!

Vrijdag 22 juli
De grote oceaan

Zomervakantie:: Reis om
de wereld Week 2
Oceanië
18 juli t/m 24 juli
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Kwallen kakofonie

Een kakofonie van kwallen in de oceaan. De keuze is reuze! We kiezen de kwal uit die
we graag zouden willen maken en versieren hem op onze eigen manier!
Smakelijke fruitschildpad

Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?
Plastic soep lipdub

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! Weet je niet wat een lipdub is? Het
is een videoclip waarbij we doen alsof we zingen en er vrolijk erop los dansen!
Uitstapje

Vandaag gaan we er gezellig op uit! we gaan Glow golven

Zomervakantie: Reis om
de wereld Week 3
Europa
25 juli t/m 31 juli
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Hallo allemaal,
Deze week ben je bij ons op de BSO dus je zit niet op een Italiaanse
camping of een Frans vakantiehuis. Maar toch ga je deze week met ons op
reis door Europa.
We racen door Europa en maken onderweg de mooiste ijscoupes en de
lekkerste tzatziki. We doen mee aan de Griekse Olympische spelen en
spelen een potje zwerkbal in de magische wereld van Groot Britannië. In
Scandinavië gaan we op zoek naar trollen en eten we natuurlijk heerlijke
gehaktballetjes. En onze race eindigt op een Franse camping met een
heerlijk smulstokbrood en een potje Jeu de boules!
Wat een geluk dat je er deze week bij kunt zijn! Tot ziens allemaal!
Groetjes van BSO de batavieren

Maandag 25 juli
Italië
IJscoupe van stoepkrijt

Italië en ijs gaan hand in hand. Een ijsje dat echt helemaal
nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen.
Maak jij 'm ook?
Hoe sterk is spaghetti?

Spaghetti heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je
er ook een experiment mee kunt doen? Het lijken hele
dunne stokjes, dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe
veel kracht zouden ze hebben?
Moddersalami

Salame di cioccolato is een Siciliaans gerecht, en vind je
door heel Italië in allerlei varianten. Deze zoete worst is snel
gemaakt, maar vervolgens is er geduld nodig om deze
tenminste enkele uren in de koelkast hard te laten worden.
Uitstapje

Vandaag gaan we erop uit naar Avifauna! Bij slecht weer gaan we
bowlen

Zomervakantie: Reis om
de wereld Week 3
Europa
25 juli t/m 31 juli
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Dinsdag 26 juli
Griekenland
Griekse vaas krastekening

De oude Grieken stonden bekend om hun ongelooflijke
vaardigheid met aardewerk. Wij maken onze eigen versie.
Tzatziki

De Griekse keuken heeft zó veel lekkere gerechten, zoals
deze knoflook-komkommersaus.
Olympische spelen

Wist jij dat de Olympische Spelen ooit zijn begonnen in
Griekenland? Je bent geselecteerd voor deze Olympische
Spelen! Bereid je goed voor, maak het waar en win die
gouden medaille!
Maak je eigen sportspecial

We maken onze eigen sportspecial! In groepjes zoeken we
informatie op en maken we een aflevering over onze
favoriete sport. Over welke Olympische sport gaat die van
jullie?

Donderdag 28 juli
Scandinavië
Zweedse gehaktballetjes

Je kent ze misschien wel van die grote winkels met meubels
waar je ze kan bestellen: de zogenaamde Köttbullar.
Typische gehaktballetjes uit Zweden. Lekker!
Kubb!

Kubb is Zweeds voor houten blok. Dat past perfect bij dit
spel. Pak je werpstokken en gooi de blokken van de
tegenpartij om én als het lukt de koning! Kubb je mee?
LEGO vulkaan bouwen

Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting
alleen maar leuk is om naar te kijken!

Zomervakantie: Reis om
de wereld Week 3
Europa
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LEGO hoofdjes

Heb je thuis lege afsluitbare potjes van hetzelfde formaat? Maak ze thuis schoon en
droog en neem ze mee naar de BSO. Wij toveren ze om tot LEGO hoofdjes.
Stempelen met LEGO

Stempel met LEGO een tof kunstwerk en kleur dit daarna mooi in! Wat wil jij
stempelen?

Vrijdag 29 juli
Frankrijk
Modeshow

We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval creatiefste
outfits. Heb je spullen die wij hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de
BSO!
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.
Smulstokbrood

Een stokbrood om van te smullen..! We vullen hem namelijk met allerlei ingrediënten
die we lekker vinden. Een keer wat anders dan een broodje kaas, toch?!
uitstapje

Vandaag gaan we erop uit naar het strand!

Zomervakantie Reis om
de wereld : Week 4 Azië
01 augustus t/m 07 augustus
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Hallo allemaal,
Azië is een werelddeel dat je fantasie en al je zintuigen weet te prikkelen. Of
het nu genieten is van een heerlijke Vietnamese loempia of lekkere Japanse
sushi is, smaken zal het zeker! Steeds meer zien we Aziatische invloeden
terug in ons dagelijkse leventje. Wat dacht je van vuurwerk of Pokémon?
Het komt allemaal uit Azië
Toch zul je deze week ook wel nieuwe dingen gaan ontdekken. We snuiven
een heel klein beetje aan de cultuur van Japan, worden echte Aziatische
krijgers en vieren Chinees nieuwjaar. Het wordt een bijzondere week. Reis
je mee?
Groetjes van BSO de batavieren

Maandag 1 augustus
Japan
Kokeshi - Japans poppetje maken

Kokeshi poppen horen helemaal thuis in de Japanse cultuur, het is
een stukje van de geschiedenis geworden. Wij proeven een beetje
van de cultuur bij het maken van dit leuke poppetje!
Real Life Pokémon Go

Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon,
help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!
Playback je gek

Bijna iedere Japanner is dol op karaoke en playbacken. In deze
Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft
natuurlijk geen liedje te zijn. Het kan ook een reclame van de tv
zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

Zomervakantie Reis om
de wereld : Week 4 Azië
01 augustus t/m 07 augustus
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uitstapje

Vandaag gaan we erop uit naar plaswijckpark om heerlijk te
spelen! Bij slecht weer zullen we gaan Bowlen

Dinsdag 2 augustus
China
Gelukspoppetjes maken

Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat
deze poppetjes geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?
Vega loempia

Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen
zo lekker!
Chinese muur

Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een Chinese
muur! Wie lukt het om als laatste over te blijven?

Donderdag 4 augustus
Zalige sushi
Sushi knutselen

Vind jij sushi ook zo lekker? We maken allerlei verschillende
smaken. Maar dan van vilt en karton. Je kunt ze dus maar beter
niet gaan proeven!
Wafel-sushi

Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We maken
sushi van wafels en fruit. Smul jij ook mee?
Kimono’s en Sushi

Weet jij wat een kimono is? Geef het goede antwoord en word rijk.
Voltooi de opdracht en verdien veel yen!

Vrijdag 5 augustus
Chinees nieuwjaar

Zomervakantie Reis om
de wereld : Week 4 Azië
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Lange draak van bierviltjes

Een Chinees nieuwjaar zonder draken. Dat kan echt niet! Kijk maar uit want hij spuwt zelfs
vuur en beweegt met zijn lenige lijf alle kanten op!
Fortune cookies

Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze bijzondere gelukskoekjes zelf!
Welke tekst verstop jij in jouw koekje?
Vuurwerktikkertje

Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon meedoen en
dan maken we er een knallend feest van!

Zomervakantie Reis om
de wereld : Week 5
Noord Amerika
08 augustus t/m 14 augustus
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Hallo allemaal,
Als we het hebben over Amerika dan bedoelen we meestal de Verenigde
Staten. Als we terug gaan in de tijd dan was dit het land van de bijzondere
dorpsstammen, cowboys en leven op de uitgestrekte vlaktes. Maar de
Verenigde Staten is ook het land van Hollywood.
Maar wist jij dat ook Mexico en Canada bij het werelddeel Noord Amerika
horen? Deze landen zijn we natuurlijk niet vergeten. Dus kom maar op met
die sombrero's en piñata's. Na deze hitte gaan we afkoelen in de koude en
wilde natuur van Canada. Op zoek naar bevroren schatten en ijsberen!
Geniet van deze week vol muziek en avontuur!
Groetjes van BSO de batavieren

Maandag 8 augustus
Tipi's en tooien
Portretten met tooien

Dit portret vraagt wat geduld, maar wordt fantastisch. Versier je
portret met mooie schilderingen en een prachtige tooi. Prachtige
veren mogen natuurlijk niet ontbreken!
Panfluit maken

De panfluit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De
instrumenten werden gemaakt van verschillende materialen: hout,
bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten. Wij maken een
panfluit van plastic buisjes.
Sterkste stammen spellencircuit

Sporen zoeken, boogschieten, vissen vangen, paardrijden en een
gevaarlijke rivier oversteken. Wie is het beste lid van jullie stam?

Zomervakantie Reis om
de wereld : Week 5
Noord Amerika
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Dinsdag 9 augustus
Cowboys en Cowgirls
Cowboy te paard

Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de
berijder maar ook de benen van het paard maken we van houten
wasknijpers.
Aardappels poffen

Aardappels poffen is één van de lekkerste manieren om
aardappels te bereiden. Met de magnetron gaat dat het snelst,
maar in de oven of zelfs op de barbecue worden ze nog lekkerder!
Waterpistool puntenrace

Heb jij thuis een waterpistool? Schrijf je naam erop en neem hem
mee. We gaan er allemaal leuke spelletjes mee doen! Wie haalt de
meeste punten?

Donderdag 11 augustus
Mexico
Pequeño sombrero

Een sombrero is een Mexicaanse hoed met een brede rand die
beschermt tegen de zon. Sombra betekent namelijk schaduw. Als
je deze hoed bij ons maakt ben je goed beschermd!
Xocoatl, drank van de Azteken

Xocoatl was een heilige drank op basis van cacaobonen die de
Azteken dronken. Deze bonen werden zelfs als betaalmiddel
gebruikten. Xocoatl verslaat moeheid en zorgt voor krachten. Of
dat zo is, gaan we ontdekken!
Waterpiñata

Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met
water! Wie krijgt hem het eerst stuk?
uitstapje

vandaag gaan we erop uit naar: de vlietlanden gezellig ,
zwemmen,spelen en picknicken

Vrijdag 12 augustus

Zomervakantie Reis om
de wereld : Week 5
Noord Amerika
08 augustus t/m 14 augustus

BSO De Batavieren
Canada
Knotshockey

IJshockey is de nationale sport van Canada. We spelen niet op schaatsen en met harde
hockeysticks maar met rubberen stokken! Dit is echt een heel leuk spel om te doen.
Pas op voor de ijsbeer!

Wist jij dat er ijsberen leven in Canada? Nu wel! In dit tikspel proberen de zeehonden zich
veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de ijsbeer er eentje te pakken?
Guacamole

Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee hoor. Het is gewoon een
kwestie van een beetje mengen van de juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

Zomervakantie Reis om
de wereld Week 6 Zuid
Amerika
15 augustus t/m 21 augustus
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Hola, que tal? Hallo, hoe gaat het?
Ja, deze week hoor je wel meer Spaanse woorden voorbij komen, want we
hebben deze week een Zuid-Amerikaans thema. Toch wordt er niet alleen
maar Spaans gesproken in Zuid-Amerika. In Brazilië bijvoorbeeld wordt
Portugees gesproken.
Deze week gaan we op onderzoek uit in de jungle, maar ontdekken ook zon,
zee en strand. Gooi je heupen los tijdens het Caribische carnaval en geniet
onder de palmbomen van Suriname van een heerlijke bananensplit.
Hasta luego, amigos! (Tot later, vrienden)!
Groetjes van BSO de batavieren

Maandag 15 augustus
Diep in de jungle
Regenboog kameleon

Deze kameleon kan heel snel van kleur veranderen! Draai maar
eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!
Levend junglememory

Memory met bewegende kaarten. Wie vormen samen een paar en
welk dier zijn zij? Raad de meeste paren bij elkaar en win!
Fruitslang

Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal
klaar zijn dan willen we ze echt opeten. Leuk en lekker zijn ze en
eenvoudig om te maken. Ook een leuke traktatietip!

Zomervakantie Reis om
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Dinsdag 16 augustus
Zon, zee en strand
Blote voetenpad

Voel jij het zand al tussen je tenen kriebelen? Voel ook eens het
water of misschien wel de schelpjes onder je blote voeten. Doe je
mee?
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?
Fiësta Tropical

Doe lekker mee met allerlei verschillende tropische spelletjes! Je
loopt als het ware zo vanuit je hangmat het strand op om de
spelletjes te spelen.
uitstapje

we gaan erop uit naar speeltuin groenedaal! Bij slecht weer gaan
we aarbeien plukken.

Donderdag 18 augustus
Suriname
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 cool drankje in je hand....Dit sfeertje krijg je
vanzelf als je deze palmbomen met ons gaat maken!
Gezonde bananensplit

Suriname is een land vol bananenbomen. Daar moet toch iets
lekkers van te maken. Wat dacht je van een bananensplit. Deze
variant is even anders. Stukken gezonder en heel lekker!
Tien tellen in de rimboe

Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe
minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Vrijdag 19 augustus
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Caribische eilanden
Sambaballen maken

Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze leuke muziekinstrumenten zelf! Wat
rijst, een keukenrol en behanglijm en smeren maar!
Caribisch carnaval ritmemuziekstuk

Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken,
shakers, sambaballen en meer! Wij gaan met eigen instrumenten ritme leren kennen!
Spelletjesmix: Caribisch Carnaval

Caribische spelen als estafettes, praalwagens wisselen en noem het maar op. Allemaal in
carnavalsstijl, doe mee!

