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Stralende Sterren
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 zijn onder voorbehoud vanwege Corona. 

Maandag 27 december
Vingerbreien
Brei een sjaal voor je pop of knuffel. Vind je breien suf klinken? Dan
heb je geluk want je mag namelijk breien met je vingers. En dat is
eigenlijk best wel cool!

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Dinsdag 28 december
Op uitstap naar de ijsbaan in Duiven!

We gaan heerlijk schaatsen vandaag!

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
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Kinderchampagne
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne!
Compleet met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

Origami ster
Hier komt wat vouwkunst bij kijken... Niet zomaar een simpele ster,
maar echt eentje om jaren te bewaren. Ze zijn zo mooi; ze zijn zelfs
geschikt als cadeau of voor in de Kerstboom! Doe je mee?

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.
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Stralende Sterren!
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 zijn onder voorbehoud vanwege Corona.

Maandag 3 januari
Sterrenbeeldenjacht
We gaan op sterrenbeeldenjacht! Omdat ze natuurlijk alleen te zien
zijn als het donker is hebben we er onze eigen varianten op gemaakt
en is bij elk sterrenbeeld een opdracht te doen.

Hollywood Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van
filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We maken een gezonde
variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt beleggen
met wat jij lekker vindt.

Dinsdag 4 januari
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!

Sterrenbeelden-lampje
We kunnen de sterren mee naar binnen nemen! Hoe? Nou, we doen
ze gewoon in een potje. Het is even een technisch klusje maar
gelukkig erg leuk om te doen!

Woensdag 5 januari
Uitstapje!
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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
Skyzone Doetinchem

Jump Jump! Vandaag lekker een sportief dagje jumpen!!

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.

 


