Maand juli

weeknummer 29

Maandag 18

Thema: Ontdek de zomer

Dinsdag 19

Woensdag 20

Elsenhove
Uitstapje

Dieren yoga
Yoga geinspireerd door dieren

Sociaal emotionele ontwikkeling

Lichamelijke ontwikkeling

Donderdag 21

Vrijdag 22

Onderbouw (BW-FP)

Moeee in de zomer
Gezellig knutselen en bij mooi
weer picknicken bij de koeien
Creatieve ontwikkeling
Middenbouw (RR)
Zomersplash
Zon, water of verkoeling
Lichamelijke ontwikkeling
Bovenbouw (HH)
Portemoneetjes maken
Hoe creatief ben jij
Creatieve ontwikkeling

Maand Juli

Wie is de acteur
Hoe serieus blijf je of
moet je stiekem toch lachen ?
Cognitieve ontwikeling
Wie ben ik
Hoe goed ken jij je zelf

Schets je eigen portret
Hoe goed kan jij jezelf tekenen

Sociale ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

weeknummer 30

Maandag 25

Sport en funtoer
Er zijn leuke sport en spel
activiteiten
Uitje

Eet een dier
Beesten verhaal
Zandkoekjes maken in de vorm
Griezelend beestenverhaal.
van dieren
een verhaal vol avontuur en plezier
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Koffer vol met…….
Wat neem je mee als je op reis gaat
Cognitieve ontwikkeling
Sport en funtoer
Er zijn leuke sport en spel
activiteiten
Uitje

Smoothie
Kies je favoriete fruit en maak
een lekkere…….
Creatieve ( kook )ontwikkeling
Waterpret op de BSO
Kan jij het aan
Lichamelijke ontwikkeling

Thema: Ontdek de zomer

Dinsdag 26

Woensdag 27

Donderdag 28

Knutsel een kabouter
Weet jij nog hoe een kabouter
eruit ziet
Creatieve ontwikkeling

Amsterdamse bos
Volg het boskabouterpad en
daarna gezellig picknicken
Uitje

Kabouterspelletjes
De reus en de kabouter

Wie wilt er een pasteitje
Mmmm wie maakt de lekkerste

Maak je eigen tuin
Ontwerp je eigen tuin

Creatieve ( kook )ontwikkeling

Creatieve ontwikkeling

Kaastengels maken
Wie maakt de lekkerste

Picknicken
Picknicken kan overal

Vrijdag 29

Onderbouw (BW-FP)

Zoek de kabouter
Voorlezen uit het kabouterboek
en misschien vinden wij er 1
Cognitieve ontwikkeling
Middenbouw (RR)
Worpspel
Laat zien hoe snel en goed je
kan gooien
Lichamelijke ontwikkeling
Bovenbouw (HH)
Woeste westen
Op avontuur in een groot
speelgebied
Uitje

Cognitieve ( kook ) ontwikkeling Sociaal /emotionele ontwikkeling

Wij streven ernaar ons te houden aan geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden
en met het oog op veiligheid en welzijn, zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften
vanuit de kinderen, afgeweken wordt van het programma. Houdt u hier rekening mee.

Paddenstoelen om te eten
Paddenstoelen maken van ei en
tomaat mmmmmmmm lekker.
Sociaal /emotionele ontwikkeling Creatieve ( kook )ontwikkeling
Jeugdland
Zoveel te doen
Uitje
Test je zintuigen
Proeven doe je met je……..
Creatieve ontwikkeling

Test kennis
Laat zien hoe slim je bent
Cognitieve ontwikkeling
Kettingreactie
Hoe lang maak jij de ketting
Cognitieve ontwikkeling

