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01 januari

Zonnewijzer BSO
Hallo allemaal,
Het is alweer de tweede week van onze expeditie! Van de Noordpool naar de
Zuidpool.
Deze week gaan we zelf kaarsen maken, maken we prachtige ijspegels en laten we
onze kookkunsten zien met het maken van sneeuwballen.
En wie verzamelt de meeste goede antwoorden in de Noord- en Zuidpool Quiz?
En zo leven we toe naar het einde van 2020. Wij wensen iedereen een hele jne
jaarwisseling!
Groetjes Ilonka, Erika en Daniëlle.

Maandag 28 december
Kaarsen maken

Altijd al je eigen kaars willen maken? Vandaag kan het.
Pedagogisch medewerker Michelle komt vandaag kaarsen met
ons maken.
Het winterse reactiespel

Er roept iemand: "We bouwen een sneeuwpop!" en plotseling
bibbert iemand anders van de kou. We spelen een grappig spel
waarbij we reageren op elkaar.

Dinsdag 29 december
Dobbel een Noordpool-verhaal

Je dobbelt met de dobbelsteen. 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. Uitdaging!
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.
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Woensdag 30 december
Pas op voor de ijsbeer!

IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in het
poolgebied geen gebrek. In dit tikspel proberen de zeehonden
zich veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de ijsbeer er
eentje te pakken?

Donderdag 31 december

Vandaag sluiten wij om 16.00 uur
Sneeuwballen bakken

Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en
appelbeignets op oudejaarsdag is het bakken van sneeuwballen.
Mmmm zo lekker!
Noord-en Zuidpool - Waar of Niet Waar?

Wat denk jij te weten over de twee polen? Wie verzamelt de
meeste goede antwoorden?

Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsdag: vandaag zijn we gesloten. Namens de BSO wensen we
jullie een gelukkig 2021 toe!

