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Spetters BSO
Hallo allemaal,
Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool? Misschien
denk je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het is meer dan dat!
Wist je dat er ook veel verschillende dieren leven? Die kunnen prima tegen de kou!
Zin in iets actiefs? Dans je gezellig mee? We maken heerlijke ijsbeer hapjes. Ook
knutselen we onze eigen vuurwerk en we maken héérlijke appel appen.
Hoe dit allemaal in zijn werk gaat ontdek je tijdens dit kei-KOELe thema!
Warme winterse groeten van het BSO team
Angelique, Ikram, Jeroen, Guusje, Lieke, Kirsten en Daisy

Maandag 28 december
Schminken

We gaan schminken, wil je een Elsa zijn uit frozen of
misschien wel een sneeuwman? Of heb je zelf nog een leuk
idee?

Dinsdag 29 december
Externe aanbieder: dansworkshop

Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven
aan de kinderen. Dansen jullie mee?!
IJsbeer hapjes

Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen,
maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat
wordt genieten!
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Woensdag 30 december
Appelflappen

Naast oliebollen horen appel appen natuurlijk ook bij oud
en nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker!

Donderdag 31 december

Let op vandaag sluit de BSO om 16.00 uur i.v.m.
oudejaarsdag.
Vuurwerk van wattenstaafjes

Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken.
Maar een kunstwerk van vuurwerk op papier maken dat
mag gewoon altijd! We gebruiken hiervoor wattenstaafjes.
Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.
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

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

