Knuffel- en Troetelberen
Van Noordpool tot
Zuidpool, week 1

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!
Zin in iets actiefs? Doe dan mee met sneeuwmantikkertje of timmer je eigen
kerstboom!
We maken kersthangers en papieren pooldieren en eten een heerlijk ijsberenhapje.
Kortom, het wordt weer een gezellige kerstweek.
Warme winterse groeten van het BSO team,
Karin, Henny, Marieke, Lilit, Sandra, Wendy en Ellen

Maandag 21 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?
Globetrotters op poolexpeditie

Globetrotters maken bijzondere reizen. Deze reis vertrekt vanaf
de Noordpool en eindigt op de Zuidpool. Onderweg ontwijken
we ijsberen en spotten we pinguïns. Ben jij er klaar voor?

Dinsdag 22 december
IJsbeer hapjes

Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen, maar
geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt
genieten!
Gekleurde winterslijm

Spelen met slijm is superleuk, we maken verantwoorde slijm
van maïzena en water. Je mag het een mooi kleurtje maken en
misschien wil je ook wel glitters. Daarna lekker kneden.
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Woensdag 23 december
Sneeuwmantikkertje

Sneeuwman, sneeuwman, pak me dan als je kan. Kun jij op tijd
wegrennen voordat de sneeuwman je tikt?
Papieren pooldieren

Heb jij nog oude tijdschriften of kranten liggen? Neem ze mee!
We maken hier pooldieren van. Wat maak jij? Een ijsbeer of
misschien een sneeuwuil?

Donderdag 24 december
Bingo kerst

We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met
kerstmis. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?
Kersthangers

Oh denneboom... Wat zijn je takken wonderschoon! Maar er
miste naast alle prachtige ballen, sterren en kerstspecials nog
één item: een zelfgemaakte kersthanger. Aan de slag!

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten. Vrolijk Kerstfeest!

