Beresterk: Van Noordpool
tot Zuidpool

21 december
t/m
25 december

Grote Beer BSO
Hallo allemaal,
Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool? Misschien
denk je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het is meer dan dat!
Wist je dat er ook veel verschillende dieren leven? Die kunnen prima tegen de kou!
Leer de verschillende dieren kennen, maak een kalkoen van een sok of maak je
eigen chocolademelk om even lekker op te warmen.
Warme winterse groeten: Sjors, Coco en Margareth

Maandag 21 december
Noordpooldieren leren kennen

Wat weet jij allemaal over de ijsbeer of het rendier? Leer de
dieren kennen die op de Noordpool leven met deze leuke spellen!

Wij spelen dit spel samen met de Uilen
Lunch: Broodje Knakworst

Dinsdag 22 december
Externe aanbieder: Kunstproject

Vandaag komt Judith (kunstenaar) een kunstproject met ons
maken.
Lunch: Brood
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Woensdag 23 december
Timmer je kerstboom!

Dit is wel een héle hippe boom! Je mag hem versieren zoals je
zelf wilt, maar eerst een moeilijk klusje: zelf in elkaar zetten!
Timmer je mee?
Gezonde warme chocolademelk

Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme
chocolademelk om op te warmen. Probeer eens één van deze
gezonde varianten!
Lunch: Brood

Donderdag 24 december
Kalkoen van sokken

Vandaag gaan wij een knutsel maken van sokken! Neem
allemaal een oude sok mee en maak er een kalkoen van, zodat je
deze voor altijd kunt bewaren!
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!

WIJ ZIJN VANDAAG OM 16:00 UUR GESLOTEN!

Vrijdag 25 december

Wij wensen jullie allemaal hele jne kerstdagen
Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten.

