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Thema Piraten

Maandag 3 oktober

Piraten schatkist
Land in z icht! Dez e schat is alleen bestemd voor echte piraten. Je hebt er geen schatkaart voor
nodig, alleen wat verf en een kwast. Je begint gewoon met een lege eierdoos en als je alle
stappen volgt, krijg je de schatkist vanz elf te pakken!

Dinsdag 4 oktober

Piraten natuurtocht
We gaan de natuur in om te kijken wat voor schatten we daar allemaal kunnen
vinden! Zullen we echte piratenschatten vinden?

Donderdag 6 oktober

Bevroren schatten
In ijs kun je allerlei schatten vinden. Wij gaan z elf onz e schatten veiligstellen en z e later
proberen open te breken. Bent je al benieuwd?

Maandag 10 oktober

Piraten en schateiland cupcakes
Van een cupcake maken we een klein landschap waarop een schat voor het grijpen
ligt. Of maak jij er een piraat van?

Dinsdag 11 oktober

Piet Piraat
We gaan het dansje van Piet Piraat leren. Kennen we de pasjes? Dan z ijn we helemaal
klaar om piraat te worden!

Donderdag 13 oktober

Eilandbal
Gooi, raak en stuur iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf het eiland kan jij ook
geraakt worden.
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Maandag 24 oktober

Maak je eigen flessenpost!
Als je vanaf een eiland of boot iets wilt vertellen tegen de mensen op het vasteland moet dat
natuurlijk via flessenpost. Wij gaan onz e eigen flessenpost maken, het papier dat we daarvoor
gaan maken lijkt wel eeuwen oud! Ben je al benieuwd naar onz e brief?

Dinsdag 25 oktober

Piratenbingo
Wie hee� het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken hebben? Heb jij je
kaart vol? Roep: BINGO!

Donderdag 27 oktober

Piratenfestijn
Trek je piratenkleren aan, doe een ooglapje voor en neem je haak arm mee want we
hebben een piratenfestijn! We gaan dansen op de stoerste piratenliedjes!

Voor iedereen
14.15 uur tot 17.00 uur
Elke maand z ijn ook schoolkinderen die niet naar de BSO gaan van harte welkom om
tegen een vergoeding deel te nemen aan leuke en betekenisvolle activiteiten.
*Donderdag 27 oktober organiseren we een Piratenfestijn! *5 euro per kind. *Lijkt het
je leuk om dez e middag aanwez ig te z ijn bij het Piratenfestijn? Stuur dan een mail
naar: ikc.sintbonifacius@eigenenwijz er.nl *Er kunnen maximaal 22 kinderen mee doen
dez e middag!

 


