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Kinderboekenweek Gi-ga-groen!
In bomen klimmen, hutten bouwen, z andkastelen maken, picknicken in het park. De natuur is
overal om ons heen en buiten is er van alles te ontdekken en te doen!

De komende 2 weken gaan we heel veel van dez e activiteiten doen, heb je z in om mee te doen?

Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen!

Creatief met groen

Natuurlijke verfkwasten
4-12 jaar
We gaan onz e eigen verfkwasten maken. Hoe? Nou, van natuurlijke materialen! Klinkt leuk toch?
Met behulp van stokken en een aantal bloemen maken we de mooiste schilderijen!

Natuurlijke weefkunst
4-12 jaar
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te
doen! We gaan op z oek naar geschikte takken en mooie natuurlijke materialen. We hebben ook
een beetje wol nodig en dan kunnen we aan de slag.

Het z andkasteel
4-6 jaar
Heb je wel eens een écht z andkasteel gebouwd? Met een schepje en emmertje? Wij gaan ook een
z andkasteel bouwen, maar dan op een andere manier! Laat het z and maar door je vingers
glijden...

Natuur avontuur vertelstenen
6-12 jaar
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, schelpen,
blaadjes, takjes en stenen... heel veel stenen! Dez e stenen gaan we schilderen en hier vertelstenen
van maken.

Groen-te en groene smoothies

Groentesoep
4-12 jaar
Helemaal z elf maken we dez e soep. Zonder pakjes en z akjes!

Groentepoppetjes
4-12 jaar
Leer anders kijken naar groente. Je z iet een aardappel, een ui, een wortel, een prei, een olijf en
nog veel meer...Wat kun jij er van maken? Laat je fantasie de vrije loop en gebruik dez e
materialen voor het maken van een groentewez en.
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Groentechips
4-12 jaar
Chips kun je niet alleen van aardappels maken, ook van allerlei soorten groente. Lekker, mooi
van kleur en te gebruiken als bijgerecht of tussendoortje.

Groentecrackers
4-12 jaar
Groentecrackers? Voor kids? Ja! Dez e crackertjes z ien er leuk uit doordat z e een kleurtje hebben
(het oog wil ook wat!) vanwege de gekleurde groente en z e z ijn super knapperig. Een prima
verantwoord hapje dus.

Brandnetelchips
6-12 jaar
Ja echt; van die prikblaadjes kun je chips maken!

Groene spe�etjes

Eikeldopjes memory
4-12 jaar
Ga op z oek naar eikeldopjes. Verf de binnenkant van de dopjes in verschillende kleuren, draai
z e om en speel een potje memory!

Boomknu�elen
4-12 jaar
Leer alles over boomknu�elen en raad welke boom jij hebt geknu�eld. Omarm de natuur!

Natuurschatten
4-6 jaar
Gewapend met een eierdoos gaan we op z oek naar mooie dingen. Wat ga jij vinden?

Ik z ie ik z ie
4-8 jaar
Volgens onderz oek z ijn er steeds meer kinderen die bijz iend worden en in de verte niet meer
scherp kunnen z ien. Zou dat komen omdat we te veel op schermpjes staren? Bewijs vandaag
maar eens dat je nog prima kunt z ien tijdens dit leuke spel!

Wilde weetjes
6-12 jaar
In dit grote natuurspel wordt onz e kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel
waarbij we leren van elkaar en ondertussen de natuur ontdekken.

Bosz oektocht
6-12 jaar
Heb je al eens gehoord van een “Scavenger Hunt”? Een scavenger is een ʻhamsteraar” of een
“verz amelaar .̓ Aan de hand van een z oekkaart gaan we de natuur verkennen.

Sport in de groene natuur
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Natuuryoga
4-12 jaar
Hebben jullie al eens meegedaan met yoga? Dit is je kans! We gaan de natuur in en komen helemaal tot rust. Doen jullie mee?

Met je blote voetjes
4-6 jaar
Het is z omer! En dat betekent schoenen uit en lekker op je blote voetjes rondstappen! Hoe voelt gras onder onz e voeten? Kriebelt het? En
hoe z it dat met z eil of stenen? Is het warm of koud, hard of z acht? We gaan het allemaal ontdekken!

Ontdek het groen

Hutten bouwen
4-12 jaar
Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren vanuit de hut.

Laat je eigen plantjes groeien
4-12 jaar
We gaan een eierdoos gebruiken als plantenbak. We doen er z aadjes in en z ien z e groeien tot een plantje! We z orgen goed voor dez e
plantjes en kunnen dan z elfs onz e eigen groentes eten!

Natuurlijke toverdrankjes
4-8 jaar
Toverdrankjes horen helemaal thuis in de fantasieverhalen van ridders, draken, feeën en kastelen. Kunnen wij z elf ook een drankje
brouwen met natuurlijke materialen?

Vogels z oeken
4-8 jaar
Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op onderz oek uit en proberen de vogels te lokken.

Grashuisjes
4-8 jaar
Wat z ijn z e leuk, dez e grashuisjes! En heel simpel om te maken. Wie ontdekt de eerste grassprietjes in dit z elf te bouwen huisje?

A�es met de kleur groen

Kartonnen kroko
4-6 jaar
Groen en gevaarlijk; we maken een krokodil met gigantische tanden. Kijk uit dat hij je niet te pakken krijgt...HAP!!!

Smakelijke fruitschildpad
4-8 jaar
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?

Boek-activiteiten
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Mini bibliotheek
4-12 jaar
Hebben jullie z e wel eens gez ien, die kleine boekenkastjes langs de weg? Hier mag je boeken uithalen en omruilen voor andere. Wij maken
er z elf één voor op de BSO. Lez en wordt een feestje!

Beestachtige boekenleggers
6-12 jaar
Lez en is leuk! En het wordt nog leuker met dez e beestachtige boekenleggers! Heb je eenmaal de basis onder de knie, dan kun je eindeloos
variëren! Een monster, een kuiken, een konijn, een minion of misschien wel iets heel anders ? Leef je uit!

 


