BSO ’t Speelveld
Activiteitenprogramma week 20 t/m 28 2020

Week 20: 11 t/m 15 mei
Spellenmiddag
Deze week staat in het teken van spelletjes spelen.
We halen alles uit de kast!!

Week 21: 18 t/m 22 mei (op 21 mei Hemelvaartsdag gesloten)
Knutselen met natuurlijke materialen
Deze week gaan we bij de BSO knutselen met natuurlijke
materialen zoals stenen, takjes, schelpen en we gaan ook buiten
zoeken naar geschikt materiaal.

Week 22: 25 t/m 29 mei
Volleybal
Jongens, meisjes opgelet! We gaan volleyballen!!
We halen ons volleybalnet tevoorschijn en spelen maar!

Week 23: 1 t/m 5 juni (op 1 juni 2de Pinksterdag gesloten)
Dansen
Dans mee op bekende liedjes zoals: “Hoofd, schouders, knie en
teen …”, “Tsjoe Tsjoe wa”, “Bewegen is gezond” en “Het
Vliegerlied”. Wie weet er nog meer liedjes om op te dansen?
Vraag de leukste dansliedjes bij ons aan!!

Week 24: 8 t/m 12 juni
T-shirt versieren
Neem van huis een oud T-shirt mee. Deze gaan we bij de BSO
versieren.

Week 25: 15 t/m 19 juni
Zomertaart maken
Wie gaat er mee helpen om heerlijke taarten te maken van vers
fruit? En daarna gaan we ze natuurlijk met zijn allen lekker
opeten!!

Week 26: 22 t/m 26 juni
Start van de zomer
In deze week begint officieel de zomer! We hopen met mooi en
warm weer, leuke water spelletjes te kunnen doen. We halen de
vulkaan weer tevoorschijn. Neem badkleding of droge kleding en
een handdoek mee….

Week 27: 29 juni t/m 3 juli
Stoepkrijt festival
Maak met stoepkrijt de mooiste creaties!

Week 28: 6 juli t/m 10 juli
Flessenvoetbal en voetbaltoto
We hebben bijna zomervakantie maar deze week gaan we nog
lekker een potje flessen voetbal spelen en we doen voetbaltoto.
Wat hebben we nodig deze week?
-Lege petflessen
-Lint
-Nummers
-Voetbal

Maandag 13 juli: start zomervakantie.

Informeer naar ons speciale zomervakantie programma!!

Fijne vakantie allemaal 😊

