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Back to school!
Back to school!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent weer leuke
activiteiten bij de BSO! Wij hebben er weer heel veel zin in.

Maar natuurlijk zijn we ook reuze benieuwd hoe jullie zomervakantie is
geweest. We kijken er naar uit om jullie mooie en leuke avonturen te horen.

Activiteiten van de week
05 september t/m 11 september

Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken
een unicorn!

Knikkerdoolhof
Ken jij van die geduldspelletjes waarbij je een balletje door een
doolhof heen moet leiden? We gaan vandaag zelf zo'n spelletje
maken op een papieren bordje. Daarna kunnen jullie elkaars
spelletjes uitproberen. Wie heeft er genoeg geduld?

12 september t/m 18 september
Pizzatwisters
Jammie! Draaien maar, bakken en smullen! Een hartig hapje dat
vast en zeker ook jouw favoriet wordt!

Muziekbingo
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van
getallen die voorbij komen worden er liedjes gedraaid! Weet jij de
artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

19 september t/m 25 september
Kever kwartet
Verzamel zoveel mogelijk keverkaartjes door ze bij een ander
team weg te roven en naar jouw grondgebied te vervoeren zonder
getikt te worden.
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Drijvende tekening
Dit klinkt misschien raar maar we gaan tekeningen echt laten
drijven. Geloof je het niet? Kom het zelf maar proberen!

26 september t/m 01 oktober
Quesadilla's
Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tosti's' zijn voor Nederland.
Letterlijk betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt
van maïs- of bloemtortilla's en zijn populair in combinatie met
pittige salsa's, chilisaus of met guacamole. De vulling bevat in elk
geval kaas, soms ook reepjes gare kip, chorizo, champignon of
bijvoorbeeld ham. Smullen!!!

Lipgloss maken
Wil je leren hoe je je eigen lipgloss kunt maken? Dit recept bevat
slechts een paar eenvoudige ingrediënten. Een smakelijke,
natuurlijke lipgloss!

 


