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Stralende sterren - kerstvakantie
Hallo allemaal,
Overdag hebben we op aarde de zon en 's nachts is er de maan om licht te
laten schijnen. Als het 's avonds donker is zie je dat er ook heel veel sterren
in het heelal zijn! Heb je ze wel eens geprobeerd te tellen? Dat gaan wij
namelijk wel doen bij het nieuwe thema 'Stralende Sterren'.
Naast de sterren in de lucht zijn er nog andere soorten sterren: filmsterren!
Alles wat je met sterren kunt bedenken zit in ons programma: we laten
sterren stralen bij proefjes, acteren als echte sterren en eten heerlijke
sterhapjes!
Groetjes, het stralende team van de BSO
NB. De uitstapjes op woensdag en vrijdag zijn onder voorbehoud vanwege
Corona.

Maandag 27 december
Ster van tandenstokers
We breken tandenstokers en maken er dan een ster van zonder ze zelf in de
vorm neer te leggen. Hoe we dat doen zie je tijdens dit proefje!
Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!
Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen? Schrijf
je wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze wensenboom.

Dinsdag 28 december
"On Stage" deur versieren
Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is! Wij zetten onze deur wijd open
voor talent!
Stralende sterren
Als het 's avonds donker is kun je bij een heldere lucht stralende sterren
zien. Maar hoe kan dat eigenlijk? Met dit experiment komen we daar achter!

Puck&Co Grotenhuys
27 december t/m 07 januari
Van Brakellaan 54
6981JN Doesburg

Iedereen is een ster!
Iedereen is een ster om een andere reden. We zoeken een mooie plek uit
voor onze foto's en maken onze eigen sterrenwand!

Woensdag 29 december
Uitstapje!
Vandaag is de locatie Daalhuizen (Velp) geopend en gaan we naar de
bioscoop. Vandaag is de locatie Brede School Noord (Didam) geopend en
gaan we bowlen.

Donderdag 30 december
Sterrenbeeldenjacht
We gaan op sterrenbeeldenjacht! Bij elk sterrenbeeld is een opdracht te
doen. Let's go!
Sterren van takken
We maken een ster van takken! Je kunt ze als versiering in huis of op de
BSO gebruiken om alles nog gezelliger maken! Doe je mee?
Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende
sterren hapjes!

Vrijdag 31 december
Uitstapje!
Vandaag is de locatie Daalhuizen (Velp) geopend en gaan we naar de Monkey
Town. Vandaag is de locatie Brede School Noord (Didam) geopend en gaan
we naar Monkey Town.

Maandag 3 januari
Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten,
poppetjes, monsters of gewoon leuke vriendjes maken.
Sterrensandwich
We maken heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en
eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke versiering
maken!
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Origami ster
Hier komt wat vouwkunst bij kijken... Echt eentje om jaren te bewaren. Ze
zijn zo mooi.

Dinsdag 4 januari
Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van filmsterren uit Hollywood; de
hamburger. We maken een gezonde variant!
Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je op de
muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!
Sterrenbeelden met stoepkrijt
We gaan de sterrenbeelden op een leuke manier leren kennen... Met stoepkrijt en stenen proberen we de
Grote Beer, het Steelpannetje en nog veel meer sterrenbeelden te maken.
Sterren van groot naar klein
December is de tijd van sterretjes. Welke ster is groot en welke ster is klein? We kijken of we ze van klein
naar groot op een rijtje kunnen leggen en we versieren ze op onze eigen manier. Leerzaam en creatief!

Woensdag 5 januari
Uitstapje!
Vandaag is de locatie Daalhuizen (Velp) geopend en gaan we naar de Monkey Town. Vandaag is de locatie
Brede School Noord (Didam) geopend en gaan we naar Palestra.

Donderdag 6 januari
Sterrenbeelden namaken
Kan jij de sterrenbeelden uitbeelden? Probeer samen met je team als snelst de sterrenbeelden te maken
zoals ze hoog in de lucht midden in de nacht te zien zijn!
Lipgloss maken
Wil je leren hoe je je eigen lipgloss kunt maken? Deze DIY Honey Cinnamon Lip Gloss gebruikt slechts een
paar eenvoudige ingrediënten voor een smakelijke natuurlijke lipgloss!
Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer bakken we de allerlekkerste sterrenkoekjes met onder
andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!
Startrekking dansen!
Dansen op buitenaardse muziek klinkt misschien erg apart maar het is superleuk! We maken buitenaardse
bewegingen om sterren te ontwijken en in het heelal te kunnen lopen. Doe je mee?
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Vrijdag 7 januari
Uitstapje!
Vandaag is de locatie Daalhuizen (Velp) geopend en gaan we naar de bioscoop. Vandaag is de locatie Brede
School Noord (Didam) geopend en gaan we naar de Intratuin.

