
Grote Beer

Wat maak je me nu?! Beresterk

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 ons restaurant! 

ook maken we deze week  lekkere hapjes en een overheerlijke  soep.

Het programma gaat niet alleen maar over koken en bakken. Wij gaan ook

sportief aan de slag.

Groetjes van  het BSO team, 

Sjors en Margareth 

Maandag 25 februari 

Beresterk gaat zwemmen!

Vandaag gaan wij zwemmen in de Tweesprong!

Vergeet je zwemspullen niet.

 

Beresterk gaat menukaartje blazen

Wie blaast de laatste kaartjes van het glas en moet iets proeven ? Wat zal het

zijn: iets lekkers of iets heel anders? 

 

Dinsdag 26 februari 

Beresterk gaat uitproberen  hoe sterk spaghetti is

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? 

 



Grote Beer

Wat maak je me nu?! Beresterk

25 februari t/m 01 maart

Dinsdag 26 februari 

Beresterk gaat soep maken

Helpen jullie mee?

 

Beresterk volgt vanmiddag een introductietraining hockey

Hockeyverening Alkemade geeft een hockey clinic op het sportveld bij

Beresterk!

Doe je sportkleding en schoenen maar aan! (Bitje en scheenbeschermers

thuis? Neem mee!). Zie ook de meegegeven brief van HCA.

 

Donderdag 28 februari 

Beresterk speelt  voedseltafeltennis

Het gaat er bij dit spel niet alleen om dat je goed kan tafeltennissen: je moet

er ook voor zorgen dat je de  schijf van vijf kan raken! 

 

Beresterk gaat lekkere hapjes bakken

Wij gaan de schijf van vijf bakken .

 

Beresterk speelt  het grote ingrediëntenspel

Verzamel de 4 ingrediënten en raad het gerecht op de menukaart voor extra

punten! 
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Vrijdag 01 maart 

Beresterk gaat een  restaurant organiseren

Wij gaan vandaag  genieten van het heerlijke eten wat we klaarmaken. We

zijn eventjes een heus restaurant! 

 

Beresterk maakt een menubord

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

planning staat. Heel handig! 

 

Beresterk maakt voor de lunch pizza op een stokje

Een opgerolde variatie van een pizza en dan ook nog eens op een stokje.

Lekker en ook leuk om te maken. Rol je mee?
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