
Knuffel- en Troetelberen

Van Noordpool tot

Zuidpool, week 2

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Het is alweer de tweede week van onze expeditie: Van de Noordpool naar de

Zuidpool.

Deze week maken we glitterende ijspegels, een sneeuwman van wattenschijfjes en

ontdekken we het noorderlicht. Vuurwerk afsteken doen we dit jaar niet, maar we

kunnen wel zelf vuurwerk maken op papier! Doe je mee?

Warme winterse groeten van het BSO team,

Karin, Sandra, Marieke, Henny, Lilit, Wendy en Ellen

Maandag 28 december

Glitterende ijspegels!
In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er

betoverend uit! Wij maken onze eigen ijspegels voor het raam.

Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier.

We schilderen een sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat

een winterpret!

Taekwondo
Taekwondoleraar Marcel van der Poel komt wat technieken

leren aan de oudste kinderen.

Wil je meedoen? Doe dan een makkelijk zittende broek aan.

Dinsdag 29 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?

Iglo ijsgame
Tijd voor een echt winters potje golf. Krijgen jullie de bal in de

iglo met de handschoenclub? Begin maar snel!
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Woensdag 30 december

Parallel -reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie

komt als eerst over de �nish?

Sneeuwman van wattenschijfjes
Een mooie kerstkaart maken is niet zo heel moeilijk. Je kunt wel

op duizenden manieren een kaart maken, toch? Maar heb je ook

wel eens een sneeuwpop gemaakt van wattenschijfjes? Dat is

echt leuk om te doen!

Donderdag 31 december

Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder

water. Het ziet er prachtig uit en er is geen knalletje te horen!

Vuurwerk stempelen
Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo mooi

met al die prachtige kleuren? Verf dit spektakel maar eens zelf!

Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsdag: vandaag zijn we gesloten. Namens de BSO wensen we

jullie een gelukkig 2021 toe!
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