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Grutto's - Wat maak je me nu?!

25 februari t/m 01 maart

 

Hallo allemaal,

Ben jij een echte chef-kok? Dan kun je tijdens dit programma je helemaal

uitleven! We maken de lekkerste gerechten voor de natuur en alle papa's en

mama's zijn welkom in ons restaurant! 

Dit programma gaat niet alleen maar over koken maar ook over pranks: je kent er

vast wel een paar! En voor als je niet weet wat pranks zijn: hilarische grappen! Wij

maken ze allemaal rondom eten! Ben jij ook niet vies van een grapje? 

Groetjes van Silvia, Dominique en Sjors

Maandag 25 februari 

Neem je zwemkleding en handdoek mee!!Zorg dat je op tijd bent, want we

gaan met de lijnbus en deze wacht niet :-)

De Grutto's gaan zwemmen.

We gaan zwemmen in zwembad de Tweesprong.

 

5 Super vieze maar o zo lekkere hapjes

Kies de lekkerste hapjes uit deze vieze verzameling. Klinkt gek he? Proef maar

eens deze ogen, of hondendrollen: durf jij het aan? 

 

Dinsdag 26 februari 

Foodcamp

Bewegen en gezond eten is HOT. We gaan naar buiten, spelen de spellen en

smullen van de gezonde snacks!

 

Menukaartje blazen

Wie blaast de laatste kaartjes van het glas en moet de inhoud opdrinken?

Wat zal het zijn: melk, water of iets heel anders? 
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Woensdag 27 februari 

Verven met keukengerei

Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Op de BSO

gaan we er mee verven! Een leuke manier om beter kennis te maken met

keukengerei. 

 

Experiment met ijsthee

Je kunt literpakken vol ijsthee in de supermarkt kopen, maar zelf maken is

toch veel leuker? Je leert hoe het moet.

 

Donderdag 28 februari 

Hoe sterk is spaghetti?

Spaghetti heb je vast weleens gegeten, maar wist je dat je er ook een

experiment mee kunt doen? Het lijken hele dunne stokjes, dus wij gaan

kijken hoe sterk ze zijn. Zouden ze een beetje kracht hebben? 

 

Master of disaster chef: chiliwraps maken

Alles gaat vandaag verkeerd om, zelfs het recept is eigenlijk niet te lezen! Wie

maakt hier nog een goed gerecht van? 

 

Heerlijk, deze (w)rap

Wat gaat er op een wrap? We rappen met elkaar de ingrediënten op een toffe

beat! En voor wie echt durft: een solo-(w)rap! 
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Vrijdag 01 maart 

Moppentrommel maken

Ben jij de leukste thuis? Met deze zelfgemaakte moppentrommel kun je zo

een paar grappen maken! 
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