Kerstvakantie Mussen van Noordpool tot
Zuidpool - week 2

28 december
t/m
01 januari

Poldersprong BSO
Hallo allemaal,
Het is alweer de tweede week van onze expeditie van de Noordpool naar de
Zuidpool.
Deze week ontdekken we hoe je een iglo kunt bouwen. En we spelen met elkaar de
iglo ijs games. Ook ontdekken we het noorderlicht en maken we eetbare pinguïns.
We maken er weer een leuke, winterse week van!
Warme winterse groeten van het BSO team
Amy, Dominique en Natascha

Maandag 28 december
Eetbare ijsbergen

Mooi he, die witte ijsbergen in dat helder blauwe water? Als we
daar eens van konden smullen... Wij gaan het proberen!
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?

Dinsdag 29 december
Smeltende sneeuwpop

We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten
door het rietje naar beneden te halen. Klinkt een beetje warrig
he? Maar het is echt heel erg COOL.
Iglo ijs games

Tijd voor een echt winters potje golf of curling. Krijgen jullie de
bal in de iglo met de handschoenclub? Begin maar snel!
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Woensdag 30 december
Krijt het poollicht

Hebben jullie wel eens van het poollicht gehoord? Of anders
misschien van het noorderlicht of het zuiderlicht? Het is
prachtig! En wij maken het na. Doe je mee?
Bouw een iglo

Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Iglo's worden
nu alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij bouwen er
eentje van suikerklontjes.

Donderdag 31 december
Ontdek het noorderlicht!

Het noorderlicht is een bijzonder spektakel, dat in Nederland
helaas niet te zien is. Dus maken we het maar zelf. Doe je mee?
Eetbare pinguïns

Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook
dat je zelf pinguïns kunt maken die je op kunt eten? We gaan er
mee aan de slag!
Oudjaarsdag
In verband met oudjaarsdag sluiten we vandaag om 16.00 uur

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Vandaag zijn we gesloten. Namens de BSO wensen we jullie een
gelukkig 2021 toe!

