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Wat maak je me nu?! Knuffelberen en

Troetelberen

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 en op dinsdag zijn alle papa's en

mama's welkom in ons restaurant! 

We doen een leuke fruitbingo en donderdag maken we de mooiste bouwwerken

van Kapla. Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook!

Groetjes van Pien, Henny, Sandra, Samantha en Ellen.

Maandag 25 februari 

We maken een placemat voor het restaurant van morgen.

wat wil je op je zelfgemaakte placemat? Je foto, een mooie tekening of iets

anders?

 

Modder cupcake

Cupcakes heb je in allerlei soorten en kleuren. Zelfs een modderversie, die

smaakt alleen niet zo lekker. Maar ze zien er wel heel leuk uit! 

 

Dinsdag 26 februari 

Koksmuts maken

Een chefkok draaft 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?

 

Restaurant organiseren

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

heerlijke eten wat we klaarmaken? We zijn eventjes een heus restaurant! 
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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. 

 

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? 

 

Donderdag 28 februari 

Bouwen met Kapla

Vandaag gaan we in de gymzaal bouwen met Kapla. Wat wil je maken? Een

hoge toren of een boerderij voor de dieren of iets heel anders?

 

Fruitsalade bingo

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

staan? 

 

Vrijdag 01 maart 

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? 
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Vrijdag 01 maart 

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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