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BSO THEMA 
AFGELOPEN THEMA EN VOLGEND THEMA
Afgelopen thema hebben we samen met de kinderen
gewerkt aan “de machtige natuur”, hier kwamen allerlei
dingen naar voren. Zo hebben we een aantal proefjes
gedaan. Een van de proefjes was erg leuk, de vraag was
hoe water kan reizen van de ene beker naar de andere
beker. Dit ging d.m.v. twee bekers en een stukje
keukenpapier. Het keukenpapier lag in het water van de
ene beker en het papier hing in de lege beker. Zo kon
het water reizen van de ene beker naar de andere beker.
Naast verschillende proefjes hebben we ook heel fijn
buiten gespeeld. Hier hebben de kinderen een hele
mooie water xylofoon gemaakt. Wat hadden ze daar
plezier in! In dit thema hebben we ook veel fruit gegeten
en af en toe wat lekkers gegeten als extraatje. Zo
hebben we heel fijn aan dit thema gewerkt. De kinderen
wisten er ook veel over te vertellen wat er nu allemaal
bij de “Machtige natuur” hoort.  

Na dit thema begint het zomer thema wat ook doorloopt
tot in de zomervakantie! Het verder programma komt
een paar weken voor de zomervakantie op de website of
via de e-mail!  

DURF TE VRAGEN
·Wij zoeken voor in de zomervakantie
blikken groot en klein, dus als u ze zou
willen sparen vinden wij dat heel erg fijn! 😊
·Ook willen wij lege flesjes sparen van
bijvoorbeeld water of iets anders, u kunt
het dan aan een van de leidsters geven.
Alvast bedankt! 😊 



VERJAARDAGEN
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WIST U DAT?
Dat de kinderen erg fijn buiten spelen met het buiten
speelgoed wat we hebben.
Dat we verschillende nieuwe kinderen hebben en krijgen.
Welkom!!
Dat de kinderen ontzettend graag stoepkrijten en dit
ook heel mooi kunnen! Daar komen allerlei verschillende
creaties van die allemaal even mooi zijn.
Dat ons winkeltje bij de Diamantjes heel mooi is geverfd
door een van onze juffen.
Wij de kinderen altijd insmeren met zonnebrand als dat
nodig is.
De juffen heel erg genieten van alle vrolijke en leuke
verhalen die de kinderen vertellen.
U altijd bij ons terecht kunt via Whatsapp +31622086452,
email bsodeschatkamer@hotmail.com of een persoonlijk
gesprek.

BOEK IDEE
De avonturen van Max Kruimel – Superheld op
sokken is het eerste deel in een nieuwe
avonturenreeks over Max Kruimel. Auteur Rachel
Renée Russell schreef ook de wereldwijde
bestsellerserie Dagboek van een muts. Max Kruimel
zit sinds kort op een geweldige middelbare school.
Nou ja, geweldig? Ruud Bulder, beter bekend als
Bruut Bulder, wil niets liever dan Max in zijn kluisje
opsluiten. En dat doet hij! Op vrijdagmiddag met het
weekend voor de deur… Had Max maar
superkrachten zoals de helden uit zijn stripboeken,
dan kon hij uit die stomme kluis ontsnappen. Helaas
is zijn enige talent dat hij pizza’s van een kilometer
afstand kan ruiken. Maar Max Kruimel geeft zich niet
zomaar gewonnen.

SCHATKAMER DIAMANTJES
Pluk had een klein rood kraanwagentje. Hij reed er
mee door de hele stad en hij zocht naar een huisje
om in te wonen. Af en toe stopte hij. En dan vroeg hij
aan de mensen: 'Weet u niet een huis voor me?' Dan
dachten de mensen even na en zeiden: 'Nee.' Want
alle huizen waren vol. Gelukkig kwam Pluk de duif
Dollie tegen en die wist wel een huisje. Een prachtig
kamertje in het torentje van de Petteflet. Op dit
luisterboek kun je horen hoe Pluk alle bewoners van
de Petteflet leert kennen: de Stampertjes, Zaza,
Aagje, mevrouw Helderder, Duizeltje, Karel met de
houten poot en nog veel meer leuke mensen en
dieren.
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