1001 Nacht
Marhaban allemaal!
De zomervakantie staat alweer voor de deur, wij
nemen jullie deze vakantie mee op reis naar de
magische wereld van 1001 nacht! We gaan de hele
verdieping in Arabische sferen brengen. We gaan
gerechten maken die daar veel gegeten worden,
Marokkaanse thee party houden, woeste
woestijnquiz doen, cobravelden trotseren,
Bedoeïenenkamp bouwen, expeditie trainingen
houden en nog véél meer! Er is voor iedereen de
komende weken wat te doen, we maken er samen
een onvergetelijke reis van!
We wensen iedereen een hele fijne en zonnige
vakantie!
Groetjes,
Het team van de BSO

Expeditie oase
Door het uit te voeren van
verschillende opdrachten verdienen
we edelstenen. Deze expeditie
vraagt samenwerking: teamspel dus!

Oosterse wenslamp maken
Wens je wereldvrede? Of goede
cijfers? Of denk jij eigenlijk meer aan
iets lekkers? In deze wenslamp is er
ruimte voor jou wensen. Zouden ze
ook uitkomen?

Bedoeïenenkamp
Bedoeïenen zijn de nomaden van de
woestijn. Het zijn mensen zonder
huis, die van daar naar daar reizen.
Het zijn Arabieren, spreken
Arabische dialecten en je vindt ze in
Arabische woestijnen.
Spanning in de Oase

Oosterse ruimte aankleding
We gaan onze ruimte Oosterse
aankleden. Heb je nog oosterse
ideeën? Vertel het ons!

Levend Stratego, maar dan net even
anders! We gaan op avontuur in de
woestijn en moeten zo snel mogelijk
een oase zien te vinden, anders
drogen we uit! Welk team is het
slimste en het snelste en weet als
eerste de oase van de tegenpartij te
bereiken?

1001 Nacht
Woeste Woestijnquiz
Bij deze quiz over cactussen,
kamelen, piramides en nog veel
meer is tijd erg belangrijk. Wees zo
snel mogelijk!

Oosterse sfeerlichten
Sfeervolle lampjes in een mooi
Oosters ontwerp geven een kleurig
licht aan de ruimte. Leuk om te
maken en het geeft zelfs een beetje
ene mysterieus sfeertje.

Vliegend tapijt onderzetters
Denk de tafel in Oosterse en
sproojesachtige sfeer met deze
onderzetters die er uitzien als een
Vliegend Tapijt!

Dadelkoekjes
Je bijt eerst door een knapperig
stukje deeg, dan krijg je een stukje
zacht deeg, dan een zoete smeuïge
dadelsmaak en dan weer wat deeg
en weer wat dadel en uiteindelijk
weer een knapperig stukje
deeg....Jammie!

Nomaden modeshow
We maken kleren die normaal
gesproken de nomaden aanhebben.
Dat is een volk in de woestijn, wij
laten zien dat hun kleren best cool
zijn!

