
Zonnewijzer

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 en alle papa's en mama's zijn welkom

in ons restaurant! Dus alle papa's en mama's: komen jullie bij ons op de BSO

genieten van het heerlijke eten wat we klaarmaken?  Tussen 17.00 u. en 18.00 u.

wordt er iedere dag een lekker hapje geserveerd. Mmmmmm, dat wordt smullen!

Groetjes van het BSO team Zonnewijzer:

Corné, Suzanne, Claudia, Ilonka, Debbie, Hennie en Ilse.

Maandag 25 februari 

De Hagedissen en de Vossen maken een koksmuts.

Een chefkok heeft altijd een schitterende witte muts op zijn/haar hoofd. Wij

maken er ook eentje. En als je zo'n witte muts maar saai vindt, dan versier je

'm toch gewoon?

 

De Uilen gaan zwemmen in de Tweesprong.

Lekker zwemmen in het zwembad. Dat is toch hartstikke leuk in de vakantie!

We spetteren en spatten samen met de groepen van Beresterk en Grote Beer.

Om 10:00 uur gaan we wandelen.

Uilen, neem je zwemkleding mee!

 

De Uilen, Hagedissen en Vossen maken een lekker hapje!

We maken een lekkere "ophaal-snack". Hoe lekker is dat? Gezellig

aanschuiven aan een mooi gedekte tafel. En een kok komt alles netjes bij u

brengen. Eet smakelijk!

De hapjes worden van 17.00 - 18.00 u. geserveerd in het "restaurant".
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Dinsdag 26 februari 

De Uilen, Vossen en Hagedissen krijgen een introductietraining hockey.

Hockeyvereniging Alkemade verzorgt een hockey clinic voor ons! Bij de clinic

leren de kinderen door spelletjes als estafette en overspelen spelenderwijs

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

Doe je sportkleding maar aan! (Bitje en scheenbeschermers thuis? Neem

mee!). Zie ook de meegegeven brief van HCA.

 

De Uilen, Hagedissen en Vossen maken een lekker hapje!

We maken ook vandaag een lekkere "ophaal-snack". Hoe lekker is dat? Schuif

maar aan en eet smakelijk!

De hapjes worden van 17.00 - 18.00 u. geserveerd in het "restaurant".

 

Woensdag 27 februari 

Vandaag gaan we 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. 

 

We maken een lekker hapje!

Vandaag maken we ook een "ophaal-snack". Schuif gezellig aan in "ons

restaurant" en geniet van een lekker hapje dat geserveerd wordt door de kok

van de dag. 

Eet smakelijk!

De hapjes worden van 17.00 - 18.00 u. geserveerd in het "restaurant".
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Donderdag 28 februari 

De Uilen, Hagedissen en Vossen doen de "Oberrace".

Heb jij de kwaliteiten van een goede ober? Ga je knoeien of lukt het jou om

zonder een druppeltje te verspillen de finish te bereiken?

 

Cupcakes maken

Héél Zonnewijzer bakt! Vandaag gaan De Uilen, Hagedissen en Vossen

heerlijke cupcakes bakken en versieren! Dat wordt smikkelen en smullen.

 

De Uilen, Hagedissen en Vossen maken een lekker hapje!

Héél Zonnewijzer bakt! Vandaag gaan De Uilen, Hagedissen en Vossen

heerlijke cupcakes bakken en versieren! Dat wordt smikkelen en smullen.

De hapjes worden van 17.00 - 18.00 u. geserveerd in het "restaurant".

 

Vrijdag 01 maart 

De Hagedissen en Vossen knutselen een broodje hamburger.

Hoe ziet jouw ideale broodje hamburger eruit? Een lekkere klodder ketchup

er op en een dikke plak kaas? Of wil je misschien geen hamburger maar een

lekker stukje vis of heel erg veel tomaat en sla? Het maakt eigenlijk niet uit

want we maken een fantasiebroodje! 

 

De Uilen gaan vandaag proeven: "Wat is het?"

Zoet, zout, zuur, bitter, umami. Vandaag gaan De Uilen experimenteren met

smaak. Weet jij wat je proeft?
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Vrijdag 01 maart 

De Uilen, Hagedissen en Vossen maken een lekker hapje!

Misschien hebben we het lekkerste hapje wel voor het laatst bewaard. Want

wat staat er vandaag op het menu? Ons "restaurant" is vandaag voor de

laatste keer open. Kom langs en proeven maar!

De hapjes worden van 17.00 - 18.00 u. geserveerd in het "restaurant".
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