
Grote Beer

Op avontuur in de Alpen Knuffel- en

Troetelberen

24 december t/m 04 januari

 

Hallo allemaal,

Ga je mee op skivakantie? We gaan op de BSO op avontuur in de Alpen. Ken je de

Alpen? Het is een gebied met heel veel bergen die in verschillende landen liggen

zoals Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. 

We doen ijskoude experimenten, spelen een kerstestafette, maken leuke knutsels

en lekkere winterhapjes! Kom jij deze weken ook naar de BSO?  

We wensen jullie allemaal alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groetjes van Samantha, Pien, Asmae en Ellen

Maandag 24 december 

Kerststukje maken

Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen mooie

kerststukjes maken samen. Ook leuke versiersels in het kerstthema zijn

welkom!

Denk om je bakje!

 

Kerstboom van brood

Heb je al eens een kerstboom geproefd? Deze is om je vingers bij op te eten!

We maken een heerlijke broodjes kerstboom!

 

Kerstafettespelen

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen Kerstafettespelen, doe jij

met ons mee? Een donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de

rendierrun en nog veel meer.

Let op; vandaag sluiten we om 16.00 uur!
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Donderdag 27 december 

Sneeuwman van wattenschijfjes

Je kunt wel op duizenden manieren een kaart maken, toch? Maar heb je ook

wel eens een sneeuwpop gemaakt van wattenschijfjes? Leuk om te doen!

Schrijf er leuke nieuwjaarswensen op en deel ze uit! 

 

 Joelen & Sjoelen

Voor dit spel moet je goed kunnen juichen en joelen. Raad je het liedje of het

dansje? Hoera, dan mag je punten gaan sjoelen!

 

Waterzuiveringsinstallatie

In de Alpen is het water heel zuiver doordat het gesmolten ijs vanaf de

bergen is! Hier in Nederland is dat niet zo. Wij filteren zelf ons water, maak jij

je eigen zuiveringsinstallatie?

 

Vrijdag 28 december 

De Troetelberen gaan bowlen.

Laat jij je bal van de hoge berg rollen of gooi je zo alle kegels om? Vandaag

gaan we dat bekijken.

 

Eetbare sjoelstenen - koekjes maken

De Knuffelberen maken heerlijke ronde koekjes: het lijken zo sjoelstenen.

Gelukkig zijn ze heel wat lekkerder dan die houten stenen! 
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Vrijdag 28 december 

 IJskoude experimenten

Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke proefjes mee doen. Wat

gebeurt er bijvoorbeeld als je water laat bevriezen? En smelt ijs sneller als je

er zout bij doet? Daar kom je allemaal achter tijdens de IJskoude proefjes.

 

Maandag 31 december 

Oud-en nieuw aftelklok

We maken een aftelklok die naar het nieuwe jaar toe loopt! 

 

Après ski: De Grote Karaoke Show

Na een dag heerlijk skiën, is het tijd voor de Grote Karaoke Show! Waar is dat

feestje? Hier is dat feestje! 

Let op; vandaag sluiten we om 16.00 uur!

 

Woensdag 02 januari 

Sneeuw maken

Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen maar gelukkig kunnen we het

zelf ook maken. Wil jij een witte vakantie? Doe dan lekker mee met deze

activiteit!

 

Croissantjes maken

Heb jij wel eens zelf een croissantje gerold? Wat zijn ze lekker als ze net zijn

gebakken. Dat wordt smullen!
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Donderdag 03 januari 

Winter scavenger hunt

We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een

naaldboom en nog veel meer typische winterse dingen in de natuur! 

 

IJsbeer hapjes maken

Een smakelijke hap ijsbeer, ze zijn echt niet zo koud als je verwacht. Dat

wordt genieten!

 

Vrijdag 04 januari 

Bowl maken

Lekkere fruitbowl maak je zelf!

 

Skilift knutselen

Ga jij wel eens op skivakantie? Om de hoge bergen in te komen ga je dan met

de skilift naar boven. Maak je eigen skilift en neem mee wie je maar wilt! 
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