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Hallo allemaal,
Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn enorm veel
verschillende smaken, wij gaan er deze week een paar maken.
Natuurlijk horen kokosnoten ook bij de vakantie, want wie wil er
nou niet op een eiland zitten en melk uit een kokosnoot drinken?
We blijven in tropische sferen en gaan alleen maar genieten!
Alle kinderen van De Rank en Kidzkeet worden deze vakantieweek
opgevangen op locatie Kidzkeet.
Groetjes,
Het team van de BSO
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Watermeloen kokosmilkshake

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

Koning Ananas gaat alle inwoners van Fruitland zoeken. Wij
mogen meehelpen en speuren naar alle fruitbewoners,
zullen we ze vinden?
IJsthee experiment

Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!
IJscoupe van stoepkrijt

Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie
kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?
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Hawaii photobooth

Een zonnebril, een snor, een cocktail in de hand...Allemaal
'props' die we kunnen maken. Geen idee wat dat zijn? Dat
leer je snel genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot
maar natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken van
selfies.
Lovely Limo

We gaan vandaag zelf gezonde limonade maken! Is deze
net zo lekker als uit de supermarkt?
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.
Lopend water

Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp
van keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het
water van het ene glas naar het andere glas gaan!
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!
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....?
Ontdek zon, zee en strand!

Je hebt vast weleens op het strand een grote schelp tegen
je oor gehouden. Het is dan net of je de zee hoort, maar wat
hoor je eigenlijk? En hoe kun je zelf een regenboog maken?
Dit soort vragen komen aan bod tijdens deze proefjes!
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Tropische ananas smoothie

Verlang jij ook zo naar het mooie weer? Met deze tropische ananas smoothie
bevindt jij je alvast in tropische sferen!
Natuurketting

Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan
naar buiten om onze eigen ketting te maken, dit doen we van natuurlijke
materialen.
Oriëntaalse waaiers

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

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel
een lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van
die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!
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Praktische informatie

- Openingstijden: 8.00* - 18.15 (*VSO-kinderen zijn al vanaf 7.15 welkom)
- Komt u kind toch niet dan kunt u dit (graag z.s.m.) doorgeven via het Ouderportaal
- Vergeet u niet om uw kind zwemkleding, slippers, reservekleding en eventueel eigen
zonnebrand mee te geven.
- Wordt uw kind door iemand anders opgehaald wilt u dit dan vooraf melden op de groep
- Voor een deel van de activiteiten zijn we afhankelijk van het weer.
- Op onze planning staan ook een aantal uitjes, wij informeren u hier apart over omdat dit
afhankelijk is van het aantal kinderen en de beschikbaarheid van vervoer.
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