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Grote Beer BSO
Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!
Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op
avontuur in verschillende landen.
Deze week bezoeken we landen in Europa. We beginnen in Spanje, waar we de
TikTok tortilla wrap hack Fiësta Tropical maken. In Griekenland maken we een
Grieks masker smokkelen we tijdens het spel het paard van Troje. Dan snel door
naar Engeland, waar we in de rol van Harry Potter duiken. Gauw op de boot zodat
we op tijd in Denemarken zijn, waar we gekleurde huisjes gaan guurzagen, waar
we bouwen en fotograferen tijdens de LEGO Masters. We sluiten de week af in
Frankrijk waar we Ratjetoe Ratatouille maken.
groetjes,
Teddy, Lilit, Sjors, Lisette, Asena en Djovah

Maandag in Spanje
Zandschilderij met je voeten

Als je op de Spaande costa's loopt zie je de afdruk van je voeten
in het zand. We nemen ze mee, of nouja... eigenlijk maken we ze
op een schilderij!
TikTok tortilla wrap hack

De tortilla is beroemd in Spanje. Wij maken een variatie; de
TikTok wrap! Een mega trend! Met deze TikTok tortilla wrap
hack maak je in een handomdraai zelf een heerlijke wrap. Even
onder de grill en eet smakelijk!
Lunch: onze heerlijke Spaanse tortilla’s

Dinsdag in Griekenland
Grieks masker

Bij Griekse maskers zie je direct de emotie. Maak jij een blij, boos
of juist verdrietig masker?
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Smokkelspel paard van Troje

Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de
Griekse mythologie. Door een slimme list veroverden de Grieken
de stad Troje. Wij spelen deze verovering in de vorm van een
smokkelspel na.
Lunch: Boterhammen

Woensdag in Engeland
Vliegend theezakje

Engeland staat bekend om het drinken van thee. Wij gaan
tijdens dit proefje van alles laten vliegen op vuur:
luchtballonnen, theezakjes, een spaceshuttle, noem maar op. Met
dit proefje kun je veilig uitzoeken hoe dat werkt.
Zwerkbal

Zwerkbal is een stoer en magisch spel, bekend van Harry Potter.
Wist jij dat je dit ook in het echt kunt spelen? Spring op je bezem
en doe mee!
Lunch: Boterhammen met ei

Donderdag in Denemarken
LEGO Masters

Welk team bouwt de beste LEGO kunstwerken volgens
Brickmaster en wint het gouden steentje?
Gekleurde huisjes

In Denemarken heb je veel verschillende gekleurde huisjes.
Ontwerp een rij met huisjes en zaag ze uit. Vergeet niet om ze
een leuk kleurtje te geven!
Lunch: Tosti's
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Vrijdag in Frankrijk
Eiffeltoren bouwplaat

In de hoofdstad van Frankrijk; Parijs, staat één van de
bekendste bouwwerken ter wereld. Wij maken deze vandaag
na. Knip de bouwplaat uit en plak hem op de juiste manier in
elkaar.
Jeu de boules

In Frankrijk houden de fransen van het spel Jeu de Boules. Het
is de bedoeling om de ballen zo dicht mogelijk bij een klein
balletje (de bus) te werpen of te rollen.
Lunch: brood en stokbrood

