
Beresterk: Van Noordpool

tot Zuidpool

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Het is alweer de laatste week van 2020. Wij sluiten het jaar af met een Noordpool

verhaal, ontsnappen uit een escaperoom, doen een proefje met ijs, maken een

ijsbeer om op te eten en een sneeuwpop om op te drinken.

Warme winterse groeten: Sjors, Margareth en Coco

Maandag 28 december

Dobbel een Noordpool-verhaal
Het aantal ogen op de dobbelsteen bepaalt wie je bent, wat je

doet en wat er met je aan de hand is. Beeld dit uit of schrijf het

op.

Lunch: Brood

IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen, maar

geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt

genieten!

Dinsdag 29 december

Escaperoom Dr. Freeze
Bevrijd jezelf uit de kamer van Dr. Freeze, een ijskoude boef die

de ruimte wil laten bevriezen... Via puzzels en slimme raadsels

probeer je met je groepje binnen een half uur de kamer te openen

met de verborgen code...

Lunch: Pannenkoeken

Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem

opdrinken! We maken deze smoothie namelijk van ananas,

kokos en banaan en versieren zelf onze bekertjes.
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Woensdag 30 december

IJsvissen
Hoe kun je nu vissen als er overal ijs op het water ligt? Dan ga je

ijsvissen! We experimenteren er eens mee.

Lunch: Tosti

Donderdag 31 december

Sneeuwballen bakken
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en

appelbeignets op oudejaarsdag is het bakken van sneeuwballen.

Mmmm zo lekker!

Lunch: Bolletje ei

Noord-en Zuidpool - Waar of Niet Waar?
Wat denk jij te weten over de twee polen? Wie verzamelt de

meeste goede antwoorden?

WIJ ZIJN VANDAAG OM 16:00 UUR GESLOTEN!

Vrijdag 1 januari

Wij wensen jullie een heel mooi 2021!

Nieuwjaarsdag: vandaag zijn we gesloten.
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