
Pandaberen en Koalaberen

Van Noordpool tot

Zuidpool

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

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

Zuidpool.

Deze week ontdekken we hoe we vuurwerk kunnen maken en zien we hoe we een

sok omtoveren tot sneeuwpop.

Doen jullie ook mee met “de sneeuwpop zegt” of kom je er liever achter hoe je glitter

ijspegels maakt?

Natuurlijk horen oliebollen en sneeuwballen er helemaal bij deze week. We gaan

zien hoe we deze moeten bereiden.

Warme winterse groeten van het BSO team van de Panda en Koala beren.

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.

De sneeuwpop zegt...
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te

proberen zo snel mogelijk "tinge-linge-ling" te roepen! Wie is de

laatste? Hij of zij is af..!

Dinsdag 29 december

Sneeuwpop van een sok
Vandaag gaan we een sok omtoveren tot een sneeuwpop. Doe je

mee?

Heb je thuis een lange witte sok ? Neem hem dan mee.

Woensdag 30 december

Sneeuwballen en oliebollen bakken
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en

appelbeignets op oudejaarsdag is het bakken van sneeuwballen.

Mmmm zo lekker!
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film kijken
We gaan gezellig met z'n allen een �lm kijken.

Donderdag 31 December

Vuurwerktikkertje
Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit!

Kom gewoon meedoen en dan knallen we samen het jaar uit!

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke

vuurpijlen. Volkomen geluidloos en veilig, want bij dit vuurwerk

knallen alleen de kleuren!

Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk

schilderen. En doe dat op een donkerblauw of zwart papiertje,

want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!

Vrijdag 1 januari

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

jullie een gelukkig 2021 toe!
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