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Bubbels & Spetters
In de meivakantie gaan we bubbelen en spetteren. Hoe zien die bubbels er dan uit? En hoe klinken
spetters? En wat kunnen we er allemaal mee doen? Samen met dokter Bubbels en professor Spetters
gaan we dit ontdekken.
Wat gaan we allemaal doen?
We gaan bubbelen in alle kleuren van de regenboog, hoge bubbels, lage bubbels. Kunnen we ze ook
vangen? En welke bubbel gaat het hoogst? Kunnen we een bubbel in een andere bubbel blazen,
bubbels opvangen of laten stuiteren? En hoeveel bubbels kun jij raken met een waterpistool? En pas
je ook zelf in een hele grote bubbel zonder dat die uit elkaar spat? Deze proefjes en spelletjes gaan
we doen in het buitenlaboratorium van professor Bubbels.
Maken bubbels eigenlijk ook geluid? Hoe klinken bubbels in priklimonade? En kan water muziek
maken? Of nog gekker, kan water ook dansen? We gaan het allemaal onderzoeken in het
waterorkest van professor Spetters.
En wat dacht je van borrelende lava zelf maken? Of spetterende bubbel-kunst?
Natuurlijk maken we ook onze eigen bellenblaas met rietjes, chenille draad of een flesje die je mee
naar huis mag nemen. En voor reuzebellen hebben we touw en stokken nodig. En door veel te
oefenen word je net als dokter Bubbels een echte bellenblazer.
Tussendoor is er natuurlijk volop ruimte om vrij te spelen, pannenkoeken te bakken en een uitstapje
te maken naar het park of de speeltuin.
Bubbel en spetter je met ons mee?
Groepsindeling
Sam&koos is in de vakanties geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-18.30 uur. Op
woensdag en vrijdag gaan de kinderen naar Sam&pebbles.
Adres en contact
BSO Sam&koos
Ceintuurbaan 10
T. 06-11352293
E. bso.koos@samenko.nl
Voor vragen en aanmelden voor de vakantieopvang kun je contact opnemen met onze afdeling
Klantenservice op 0570-857100 of mail naar info@samenko.nl.

