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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we
op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we
ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben
bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko genieten van
een 1001 nacht smoothie en wegdromen bij het maken van een
echte Wonderlamp. Geen tijd om te blijven, want we gaan daarna direct
door naar Egypte waar we de Schat van de piramide gaan ontrafelen.. Op
woensdag komen we aan in Botswana waar we slaan op onze Afrikaanse
trommels en op donderdag maken we in Zuid-Afrika een 3D-dieren
schilderij van de Big 5! We sluiten de week af in Madagaskar waar
we Nijlpaarden knutselen en raad het geluid: de diereneditie spelen!

Maandag in Marokko
Wonderlamp

Tijdens onze reis naar Marokko stuiten we op deze betoverende
wonderlamp. Kom jij er ook een maken?
1001 nacht smoothie

Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde 1001 nacht
smoothie? De smoothie heeft prachtige kleuren en zit vol
vitaminen.
Hoor je kameel of dromedaris?

In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen tegenover
elkaar. Wie zal de winnaar van de woestijn zijn?

Dinsdag in Egypte
Egypte in het klein

Maak Egypte in het klein met behulp van verf en sponzen! Een
piramide of palmboom van spons? Maak het zelf!
Mummie bananen

Egypte staat bekend om zijn mummies. Best spannend misschien?
Maar deze mummies zijn echt heerlijk om op te eten!
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De schat van de piramide

Geef de code door aan de sfinx en kijk of je toegelaten wordt om
iets uit de schatkist te mogen pakken... Een leuk dansspel waarbij
je de afgesproken code goed moet onthouden.
Egyptische photobooth

Ga op de foto als farao! Met deze zelfgemaakt photobooth gaat je
dat zeker lukken.

Donderdag in Zuid-Afrika
3D-dieren schilderij

Maak een 3D-dieren schilderij van de Big 5 met enkel en alleen
een eierdoos en wat karton. Makkelijk en superleuk! Maak jij een
buffel, luipaard, neushoorn, olifant of leeuw?
Healthy Lion

Lion betekent leeuw! Kennen jullie het bekende Lion-snoepje? Een
heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel.
Wij maken hier de gezonde variant van!
Verrassingsuitje!

Vandaag staat er een uitje op het programma!

Vrijdag in Madagaskar
Nijlpaarden

Ken je het nijlpaard van Madagaskar? Een indrukwekkend groot en
grijs dier! Wij maken een nijlpaard na.
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!
Raad het geluid: de diereneditie

Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende
dierengeluiden. Maar we zien niets! Raad jij welk dier dit geluid
maakt?
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we
op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we
ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben
bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan
Australië. Maak jij ook zo'n cool kangoeroe plantenbakje? Daarna snel
door met de boot naar Nieuw-Zeeland, waar we creatief aan de gang gaan
met een koraalrif en heerlijk slurpen aan een kiwi sorbet. Op woensdag
vliegen we door naar Hawaï, waar we hawaii games spelen en smullen van
hawaï schuitjes. Ga door naar Indonesië en geniet van saté van
gedroogd fruit. Speel het wajang schaduwspel of speel een potje
Indonesisch badminton. We sluiten de week af in Papoea-Nieuw-Guinea,
waar we paradijsvogels knutselen en het spel dwars door de jungle
spelen.

Maandag in Australië
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!
Eetbare koala's

Hmmm... Lekker! Doe je mee om van dit schattige diertje een
lekkere snack te maken? Er zijn twee verschillende manieren om
dit te doen. Kies maar uit!
Finding Nemo speurtocht

Nemo reist af naar het koraalrif in Australië. Hij is echt wel de
bekendste vis die we kennen. Maar weten we er wel zoveel vanaf
als dat we denken? We gaan een Finding Nemo speurtocht doen
om dat te ontdekken!
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Dinsdag in Nieuw-Zeeland
Koraalrif

Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met tientallen vissen,
mooie planten en een explosie van kleuren! Ontwerp je eigen
mooie, kleurrijke koraalrif!
Kiwi sorbet

Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens
in de vriezer. Ons geduld wordt beloond want we krijgen een
heerlijk ijsje! Wist je dat de inwoners van Nieuw-Zeeland ook
kiwi's worden genoemd?
Verrassingsuitje!

Vandaag staat er een verrassingsuitje op het programma!

Donderdag in Indonesië
Jungledieren in de nacht

Licht maken, zonder echt licht te gebruiken! Dat klinkt vreemd,
maar het kan! Laat je creativiteit de vrije loop en speur met je
'zaklamp' in de donkere jungle van Indonesië naar allerlei wilde
dieren...
Saté van gedroogd fruit

Kies een gedroogde fruitsoort, een noot en eventueel een topping
om deze lekkere satéballetjes te kunnen maken.
Tsunami simulator

Na een aardbeving in de zee kan een tsunami ontstaan. Het is een
enorme golf water die de kust bereikt. Wil je zien hoe dat zit?

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea
Paradijsvogels

Een paradijsvogel is een mooie, kleurrijke zangvogel met lange
gele of rode staartveren uit Papoea-Nieuw-Guinea. Hoe wil jij dat
jouw vogel er uit komt te zien?
Regenwoud koekjes

Cacao, suiker, noten en bananen: allerlei ingrediënten die uit het
regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken.
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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?
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we
op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we
ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben
bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we
een aardappeltortilla bakken en daarna swingen op de Fiësta Tropical.
In Griekenland dansen we de Sirtaki en smokkelen we het paard van
Troje. Dan snel door naar Engeland, waar we een high tea estafette
spelen en op onze bezems springen tijdens een potje Zwerkbal. Donderdag
zijn we in Denemarken en bouwen we onze eigen LEGO-wereld in
LEGOland. We sluiten de week af in Frankrijk waar we druiven gaan
stampen en de Eiffeltoren nabouwen.

Maandag in Spanje
Zandkunst in een flesje

Het vullen van een flesje met eigen gekleurd zand van de Spaanse
costa's is echt magisch: al die vrolijke kleuren!
Hey Macarena!

Hey Macarena! Dit Spaanse liedje dat in de jaren '90 razend
populair was. Dit gekke dansje ken je misschien al. Niet? Dans dan
lekker met ons mee!
Verrassingsuitje!

Vandaag staat er een verrassingsuitje op het programma!

Dinsdag in 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.
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Ontdek de Sirtaki

De Sirtaki is een Griekse volksdans, die steeds sneller gaat op de
muziek. Kunnen jullie het ritme bijhouden? Klap, stamp en dans
op de muziek!

Donderdag in Denemarken
Zeemeerminnen van toiletrolletjes

Kennen jullie de zeemeermin van Kopenhagen? Van een saai wcrolletje maken we haar na.
Bakvis

Denemarken is een echt vis-land. Van bladerdeeg kun je hele
lekkere hapjes maken! Maar vandaag maken we iets heel
bijzonders.. We maken een (gevulde) vis met groenten en een
beetje kaas.
LEGOland

In 1968 werd in Billund (Denemarken) het eerste Legolandpark
geopend. Het park bleek een enorm succes. Later zijn er nog meer
LEGO-parken bijgekomen. Wij bouwen onze eigen LEGO-wereld.

Vrijdag in Frankrijk
Eiffeltoren bouwplaat

In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de bekendste
bouwwerken ter wereld. Wij maken deze vandaag na. Knip de
bouwplaat uit en plak hem op de juiste manier in elkaar.
Appelcroissants

Maak net zoals in Frankrijk een heerlijk croissantje. Dit keer
maken we een versie met appels!
Disney's Speur Spektakel

We brengen een bezoekje aan Disneyland Parijs. Hoe goed is jouw
kennis van Disney-films? Speur met ons mee en probeer de juiste
antwoorden te vinden.
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we
op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we
ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben
bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
Welkom in Japan! Geniet van wafel-sushi en puzzel met kleuren in een
raster een kleuren sudoku. Dinsdag zijn we in China, waar we met stokjes
eten en een potje Chinese muur spelen. In India komen we helemaal in
de jungle-sferen, daar doen we een proefje met wiebelende slangen en
koelen we af met een Mowgli's smoothie. We vliegen door naar Vietnam
en smullen van een vega loempia en knutselen Oriëntaalse waaiers. Het
einde van deze week brengen we door op de Filipijnen, waar we in de sfeer
komen van Expeditie Robinson, een potje eilandbal spelen en een vlot
gaan bouwen.

Maandag in Japan
Wafel-sushi

Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We maken
sushi van wafels en fruit. Smul jij ook mee?
Kleuren Sudoku

Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien
vond je het lastig met al die cijfers. Maar het kan ook met kleuren.
Playback je gek

In Japan zijn ze gek op Playback en karaoke. 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!

Dinsdag in China
Dolle draken

Er komen veel verhalen over draken uit China. We gaan aan de
slag om een draak van chenilledraad te maken. Draai, knip en plak
je toffe draak in elkaar. Welke kleur gebruik jij?
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Met stokjes eten!

In China eten ze met stokjes. Dat gaan wij ook proberen. Deze
multiculturele activiteit is erg leuk en goed voor onze motoriek!
Chinese muur

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

China is natuurlijk het land van de panda's. Vandaag is er een
panda ontsnapt! Kun jij helpen hem te vinden? Hij zit ergens
verstopt bij de BSO... volg de sporen!

Donderdag in Vietnam
Oriëntaalse waaiers

Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken
mooie waaiertjes van papier.
Vega loempia

Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's.
Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen
zo lekker!
Verrassingsuitje!

Vandaag staat er een verrassingsuitje op het programma.

Vrijdag in de Filipijnen
Kampvuur van papier

Wil je ook een echte Robinson worden? Dit zelfgemaakte vuurtje is
geschikt voor binnen én buiten. We hebben wat toiletrolletjes en
stenen nodig. Help je mee?
Vlotten bouwen

We bouwen vlotten waar je echt op kunt zitten én we bouwen
vlotten om mee te experimenteren.
De vloer is lava

We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je
ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we
op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we
ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben
bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
We starten de week in Costa Rica waar we een regenboog kameleon
knutselen en slurpen van een toekan cocktail. Op dinsdag brengen we een
bezoek aan de USA, waar we een colafontein laten uitbarsten en leren
aanmoedigen als een echte cheerleader. Op Cuba maken we een cactus
van klei en in Mexico raken we in de ban van Coco Loco en spelen we met
een waterpiñata. We sluiten de week af in Canada, waar we een
Canadese vlag knutselen en een potje knotshockey spelen.

Maandag in Costa Rica
Regenboog kameleon

Deze kameleon uit Costa Rica kan heel snel van kleur veranderen!
Draai maar eens aan het bordje, dan zul je het wel zien!
Toekan cocktail

We mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een
heerlijke cocktail, sprekend een toekan!
Aap en kokosnoot

Kan de aap de kokosnoot pakken? Of let jij supergoed op als
groenteboer? We doen een tikspel in een kring. Wie is wie te snel
af?

Dinsdag in de Verenigde Staten
Wall of Fame

Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame!
Met je eigen handafdruk 'shine' je op de muur van de BSO. Je zult
je een echte beroemdheid voelen!
Colafontein

Cola komt natuurlijk uit Amerika. Allemaal aan de kant: dit levert
een gaaf vuurwerk effect op! We zorgen voor een echte fontein
van cola.
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Verrassingsuitje!

Vandaag staat er een uitje op het programma!

Donderdag in 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!
Quesadilla's

Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tosti's' zijn voor Nederland.
Letterlijk betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt
van maïs- of bloemtortilla's en zijn populair.
Coco Loco

We gaan een feestje organiseren! Niet zomaar een feestje, maar
een Día de Muertos feest. We gaan ons laten schminken, maken
onze eigen decoratie en dansen er op los op de dansvloer!
Waterpiñata

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

Vrijdag in Canada
Canadese vlag

Kennen jullie de Canadese vlag, met de beroemde 'maple leaf'?
Wij gaan proberen deze vlag na te maken. Kies of je dit met krijt
of vloeipapier wilt doen en ga aan de slag!
IJshockey cupcakes

IJshockey is razend populair in Canada. Wij maken lekker
ijshockey cupcakes!
Miniatuur-natuurpaadje

Canada zit barstensvol prachtige wandelpaden. Kijk goed om je
heen en zoek verschillende schatten uit de natuur voor je eigen
miniatuur-natuurpaadje!
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Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we
op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we
ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben
bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!
In Argentinië dansen we de tango en smullen we van Empanadas.
Dinsdag arriveren we op Curaçao, waar we tegen elkaar strijden tijdens de
flipper run. In Brazilië maken we sambaballen, koken we carnaval
confetti rijst en genieten we van het Braziliaans carnaval. In Suriname,
gaan we op donderdag een gezonde bananensplit maken en onze heupen
losgooien tijdens jungle zumba. Vrijdag brengen we een bezoek aan Peru,
maken we een panfluit en hebben we lol met de lachende lama's.

Maandag in Argentinië
Empanadas

In Zuid-Amerika eten ze graag dit deeghapje gevuld met gehakt.
Met dit recept wordt het maken ervan een fluitje van een cent!
Tango Tunes

Tune in op tangomuziek en speel deze leuke spelletjes! Wie kan er
het beste stilstaan, het makkelijkst de roos doorgeven en valt er
als laatste af?
Verrassingsuitje

Vandaag staat er een uitje op het programma!

Dinsdag in Curaçao
Schelpendieren

Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken en
opeens komen er de mooiste dieren tevoorschijn!
Fruitige krabben

Krab kun je eten. Fruit ook. Maar krabben gemaakt van fruit? Ja,
die zeker! Leuk om te maken en bijna zonde om op te eten!
Hide and soak

Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het
droog?
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Donderdag in Suriname
Flamingo's

Wij kennen ook allemaal verschillende manieren om een flamingo
te knutselen. Welke flamingo vind jij leuk om te maken?
Gezonde bananensplit

We kennen hem allemaal wel: de bananensplit. IJs met banaan en
een dikke laag chocoladesaus toch? Nou, deze variant is even
anders. Stukken gezonder en ook heel lekker!
Jungle zumba

We swingen onze heupen los met deze jungle zumba! Zumba is
een dansstijl wat als fitnessprogramma wordt gebruikt. Wij gaan
dansen op vrolijke junglemuziek!

Vrijdag in Peru
Lama marionet

In Peru leven veel lama's en alpaca's. Deze vrolijke lama
marionetten zijn superleuk om te maken en geven ook daarna nog
veel speelplezier.
Ananas of avocado? Kweek ze zelf!

Wisten jullie dat de avocado uit Peru komt? En weten jullie
eigenlijk wel hoe avocado's en ananassen groeien? En hoe lang dit
duurt? Wij gaan hier zelf mee aan de slag!
Panfluit maken

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

