
Zon, Zee & Strand

20 juli t/m 28 augustus

BSO Matilo

Neem altijd je fiets, zwemkleding en een handdoek mee!

Maandag 20 juli

Drijfbal
Kun jij goed mikken? Twee teams strijden om de strandbal aan

de overkant te krijgen.

Komkommer rolletjes
Een verfrissend hapje dat we lekker spicy kunnen maken als we

dat willen. We gebruiken lekkere Griekse yoghurt.

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!

Dinsdag 21 Juli

We gaan op pad!

Wat we gaan doen is een verrassing! door de corona tijd kunnen

we niet de hele dag op pad of met alle kinderen....

YouTube Wie ben ik
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel

mee!

Huis-, tuin- en keukenproefjes
Voor het doen van leerzame proefjes heb je echt niet altijd

ingewikkelde ingrediënten nodig. Wij gebruiken dingen die je

waarschijnlijk ook gewoon thuis hebt!

Donderdag 24 juli

Hide and soak
Verstop je goed want anders word je kleddernat! Wie houdt het

droog?

Zeemeerminnen
Duik in de diepe zee en maak van een houten lepel een

magische zeemeermin.
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Tikkende tijdbom
We gaan met elkaar in een kring staan en geven 'de tijdbom'

door. Doe dit zo snel mogelijk, want als het alarm af gaat...

Splash!

Maandag 27 juli

We gaan op pad!

Wat we gaan doen is een verrassing! door de corona tijd kunnen

we niet de hele dag op pad of met alle kinderen....

Spaghetti piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met

spaghetti en marshmallows als enige materialen, een mega

grote piramide te bouwen?

Stoepkrijtkunst
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken

met schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

Dinsdag 28 juli

Water, vuur, lucht
Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal

vangen! Wordt jouw naam niet genoemd? Houd dan je handen

achter je rug!

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 in combinatie met

pittige salsa's, chilisaus of met guacamole. De vulling bevat in

elk geval kaas, soms ook reepjes gare kip, chorizo, champignon

of bijvoorbeeld ham. Smullen!!!

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van

deze mobiel. Als de wind er zachtjes tegen blaast maakt 'ie

bovendien ook nog prachtige geluidjes.

Donderdag 30 juli
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Shake de cocktails
Hoe kunnen we een lekkere cocktail maken? Tijdens dit spel verzamelen we zoveel mogelijk

ingrediënten die nodig zijn om cocktails te kunnen maken, en dat zo snel mogelijk!

Wilde weetjes
Er is zoveel te leren over de natuur. In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over

de natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar en ondertussen de

natuur ontdekken.

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.

Maandag 3 augustus

Waterballonnen volleybal
Laat de waterbom niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met

waterballonnen.

Iemand is hem, niemand is hem
Is de bal in het spel? Pas maar goed op, want iedereen kan hem zijn en je zomaar

afgooien!

Wat schat je? Zon, zout en zand
Schat eens hoeveel ijsjes je per jaar eet? Of hoeveel zomerdagen er in een jaar zitten?

Schat er op los bij dit spel!

Dinsdag 4 augustus

Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht, water en vuur in zich

maar jij mag je eigen fantasie gebruiken om er eentje te maken.

Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons

zelfgemaakte sapje.

Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal

je tactiek en verschuif naar het juiste vakje.

Donderdag 6 augustus
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Eiermuffins maken
Geroerd, gekookt, geklutst: je kan van alles doen met eieren. Wij maken er eiermuffins

van! Lekker met spinazie en tomaatje.

Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen. Het gaat om de afstand,

wie komt het verst?

Pasta-sieraden
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook gebruiken om er mooie

sieraden van te maken. Kleur de pasta en dan... rijgen maar!

Maandag 10 augustus

Waterzeskamp
Zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! Trek een sportieve outfit

aan die nat mag worden en doe mee!

Cool kiss smoothie
Deze smoothie heeft een verrassende naam maar het is niet moeilijk om dit verfrissende

drankje te maken. Het hoofdingrediënt is watermeloen. Het meeste werk is het schillen,

snijden en vooral het ontpitten van de meloen. Aan het werk dus!

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!

Dinsdag 11 augustus

We gaan op pad!

Wat we gaan doen is een verrassing! door de corona tijd kunnen we niet de hele dag op

pad of met alle kinderen....

Zeemeerminnen van toiletrolletjes
Van een saai wc-rolletje maken we de leukste dingen. Vandaag mythische zeemeerminnen

of een vrolijk hula meisje!

Terrarium in mini versie
We maken in het mini een leefomgeving voor dieren die in en op de aarde leven. Denk aan

insecten, slakken enzovoort.

Donderdag 13 augustus
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Wat schat je? Zon, zout en zand
Schat eens hoeveel ijsjes je per jaar eet? Of hoeveel zomerdagen er in een jaar zitten?

Schat er op los bij dit spel!

Strandmobiel
Bewaar je mooiste (strand)herinneringen door het maken van deze mobiel. Als de wind er

zachtjes tegen blaast maakt 'ie bovendien ook nog prachtige geluidjes.

Hawaïschuitjes
Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

Zomerse ananassen
Met deze tropische ananassen kan de zomer gelijk beginnen. Kies je variant en ga aan de

slag!

Maandag 17 augustus

Magische tuinbonen in een potje
Hoe groeien bonen precies? Wij gaan hun ontwikkeling van dichtbij meemaken door ze in

een doorzichtig potje te plaatsen en zo kunnen we de groei bekijken!

Retro onderzetters
Fleurige onderzetters voor thuis. Ideaal om je glas drinken op te zetten! Vroeger maakten

ze deze onderzetters ook al, en wij gaan er nu mee aan de slag! We maken ze van

strijkkralen.

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....?

Dinsdag 18 augustus

Homemade paardenbloemthee
Het is echt waar: van paardebloemen kun je heerlijke thee maken. En het is ook nog eens

gezond!

Bloemenmandala
Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste kunstwerken. Pak een mandje en een

schaar, en hup naar buiten!

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?
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Schelpendieren
Als basis een schelp, wat verf, een paar oogjes opplakken en opeens komen er de mooiste

dieren tevoorschijn!

Donderdag 20 augustus

we gaan op pad!

Wat we gaan doen is een verrassing! door de corona tijd kunnen we niet de hele dag op

pad of met alle kinderen....

Kwallen kakofonie
Een kakofonie van kwallen.. De keuze is reuze! We kiezen de kwal uit die we graag zouden

willen maken en versieren hem op onze eigen manier!

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!

Maandag 24 augustus

We gaan op pad!

Wat we gaan doen is een verrassing! door de corona tijd kunnen we niet de hele dag op

pad of met alle kinderen....

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

Cactussen van steen
Deze cactus prikt niet! We beschilderen gladde stenen die er uit zullen zien als levensechte

cactussen.

Dinsdag 25 augustus

Volleybal
Tik de bal omhoog en sla hem over het net! Doe je mee met deze volleybalwedstrijd?

Zeepaardje van scheerschuim
Wist je dat je met scheerschuim niet alleen kan scheren maar ook kan knutselen? Maak je

eigen kleurrijke zeepaard!

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. Vind jij het nog lekker?
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Water-tikspellen
Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we tikspelletjes met een

waterthema. Welk tikspel lijkt jou het leukste? Schepnet-tikkertje, inktvistikkertje of

misschien eilandtikkertje?

Donderdag 27 augustus

Het waanzinnige wilde waterspel
Vandaag spelen we een te gek waterspel! Het lijkt op lasergamen, maar hierbij gebruiken

we waterpistolen! Lukt het jou om de anderen nat te spuiten en zelf droog te blijven?

Windspinners
Zon, wind en heel veel kleur! Dat zijn de ingrediënten voor deze super vrolijke

windspinners! Heel erg leuk om te maken en succes verzekerd. Deze activiteit leert de

kinderen samenwerken en levert ook nog eens hele mooie versieringen voor de

buitenruimte op.

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?

Koude komkommersoep
Deze koude komkommersoep is een perfect soepje voor zomerdagen waarop het eigenlijk

te warm is om te koken. Echt heerlijk!

 


