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Mussen - 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 Sacha en Natascha

Maandag 25 februari 

De Mussen gaan pizza maken.

Vanmiddag eten wij geen broodjes maar gaan we zelf aan de slag met het

maken van heerlijke pizza's. We mogen zelf kiezen wat we erop doen en we

gaan het met zijn allen maken. 

 

Introductietraining hockey

Hockeyvereniging Alkemade verzorgd een hockey clinic voor onze groep!

Bij de clinic leren de kinderen door spelletjes als estafette en overspelen

spelenderwijs omgaan met bal en stick. Er wordt gehockeyd met houten

sticks. Iedereen die vandaag komt heeft een brief hierover ontvangen. 

 

Dinsdag 26 februari 

Koksmuts maken

Een chefkok draagt altijd een schitterende witte muts. Wij maken er ook

eentje. En als je zo'n witte muts maar saai vindt dan versier je 'm toch

gewoon?
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Dinsdag 26 februari 

Menubord

Op ons zelfgemaakte menubord kunnen we zien wat er allemaal op de

planning staat. Heel handig! 

 

Restaurant organiseren

Alle papa's en mama's: komen jullie bij ons op de BSO genieten van het

heerlijke eten wat wij klaarmaken? We zijn eventjes een heus restaurant! Ons

restaurant is geopend vanaf 16:30 uur. 

 

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 

Vandaag is het pyjama dag!

Jullie mogen vandaag allemaal in je leukste, gekste, grappigste pyjama of

onesie naar de BSO komen. Je mag ook je sloffen mee nemen. Denk eraan dat

het wel warm genoeg is en dat het vies mag worden, want we spelen ook

buiten vandaag.  
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Donderdag 28 februari 

De Mussen bouwen een Spaghetti toren.

Vandaag vinden wij uit hoe sterk spaghetti is. We bouwen een toren met

spaghetti en marshmallows.  

 

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? 

 

Vrijdag 01 maart 

Nature's Chef

Kokkerellen voor dieren! We gaan aan de slag in de keuken om de lekkerste

gerechten voor de dieren in de natuur in elkaar te toveren! Zo worden we een

echte Nature's Chef! 

 

Fruitsalade bingo

Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb jij op je bingo-kaartje

staan? Heb je valse bingo dan moet je echt een liedje zingen. 
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