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BSO Matilo

Het is weer zomer vakantie, dus dat wordt weer heerlijk vertoeven bij BSO
Matilo.
Wij hebben met zijn drieën voor jullie weer allerlei leuke activiteiten,
spelletjes & knutsel activiteiten bedacht. Ook gaan we weer verschillende
heerlijke dingen maken om als volgt van te smullen, dus een zomer vol
plezier!! En vergeet onze leuke uitjes niet!!

Maandag 11 juli
Hawaïschuitjes

Alle hens aan dek! We gaan lekker smullen van een tropische
lunch. We maken namelijk Hawaïschuitjes! Broodjes met kaas en
ananas.
Zon-zee-zand schilderij

Doe jij mee? We maken de zee! Met verschillende materialen gaan
we een strandschilderij maken.
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.

Dinsdag 12 juli
Waterballonnen volleybal

Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We
spelen volleybal met waterballonnen.
Tropische ananas smoothie

Houd jij ook zo van het mooie weer? Met deze tropische ananas
smoothie bevind jij je alvast in tropische sferen!
Levend stratego

bekend van het bordspel

Donderdag 14 juli
Darten met water

Splash! Scoor punten door met water te spatten op een
levensgroot dartbord op de grond!
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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!
Het jachtseizoen

2 teams. 1 team probeert een bepaalde tijd uit handen te blijven
van het andere team om de 5 minuten krijgt het team wat op
jacht gaat de locatie van het team wat probeert te ontsnappen.

Maandag 8 aug
Zomerse lantaarn

Vakantie! Lange zomeravonden, nog even een ijsje eten in de tuin
of gezellige barbecuen… En als het langzaam donker wordt steken
we sfeervolle lichtjes aan. De leukste lichtjes maak je zelf, zoals
deze zomerlantaarn!
Koude komkommersoep

Deze koude komkommersoep is een perfect soepje voor
zomerdagen waarop het eigenlijk te warm is om te koken. Echt
heerlijk!
Waterzeskamp

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

Dinsdag 9 aug
Levend sjoelen

Lekker gaan over de sjoelbaan! Maar dan niet met simpelen
sjoelstenen dit keer. Nee, je gaat zelf als een malle over die baan.
Benieuwd hoe dat gaat? Doe mee!
Komkommerhapjes

Komkommer is een hele veelzijdige groente, we maken er lekkere
komkommerhapjes. Welke vind jij het lekkerst?
Waterpistool lasergame

We spelen een spel wat op lasergamen lijkt, maar dan met
waterpistolen. Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en zelf
droog te blijven? Een spetterende laser-game!
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Vang je schaduw!

Wij zijn niet sneller, maar wel slimmer dan onze schaduw! We gaan onze schaduw vangen
en hem mooi versieren met onze zelfgemaakte krijtverf!

Donderdag 11 aug
Mangosapje

Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken de Brazilianen
graag in een sapje. Dit mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-time
klaar.
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.
Schelpendoosjes

Heb je thuis nog een doosje dat jij denkt te kunnen gebruiken? Neem het mee. Denk aan
een houten camembert doosje, een tissuedoos of iets anders. We maken er een zomers
schelpendoosje van.
douane spel

je hebt en team douane en een team smokkelaars, de smokkelaars proberen het
smokkelwaar naar de andere kant van het speelveld te smokkelijken het douane team
probeert daar natuurlijk een stokje voor te steken.

Maandag 15 aug
Prik je 'm lek, ja of nee?

Denk jij dat je potloden in een zak met water kan steken zonder dat deze gaat lekken? We
komen daar met dit experiment achter!
Toffe tropische spelletjesmix

Het ene spelletje is nog gekker dan het andere en allemaal met een tropisch tintje! Kies je
favoriete spelletjes en ren, zoek, verstop, dans en voetbal mee!
Watermeloen kokosmilkshake

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

Dinsdag 16 aug
Hide and soak

Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het droog?
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Enkelbandjes rijgen

In de winter zijn je enkels verstopt achter lange broeken, maar in de zomer mogen ze weer
gezien worden! Zeker als ze lekker bruin zijn van de zon, vallen die felle kleurtjes van de
enkelbandjes goed op. Wij gaan ze zelf maken!
Lovely Limo

We gaan vandaag zelf gezonde limonade maken! Is deze net zo lekker als uit de
supermarkt?
Dagje vlietlanden

We gaan vandaag een dagje naar de vlietlanden. We lunchen daar en hebben leuke
activiteiten op de planning! NEEM JE FIETS EN ZWEMKLEDING MEE!

Donderdag 18 aug
Mini surfboards

Zo leuk om te maken: kleine drijvende surfboards van foam. Maak een tof ontwerp en laat
jouw speelgoedfiguurtje surfen op het water!
Fruitige fruitlolly's

We gaan aan de slag met het maken van gezonde snacks! We maken namelijk fruitlolly's of
fruitijsjes. De keuze is aan jou! Welke zou jij graag willen maken?
Waterballon 'zonder handen' estafette

Trek snel kleren aan die nat mogen worden en speel mee. We doen hilarische estafettes
met waterballonnen. Klaar om nat te worden?

