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Hallo allemaal,

Deze vakantie gaan we weer allerlei leuke dingen doen zoals jullie hieronder
kunnen lezen. Natuurlijk gaan we ook een dagje lekker zwemmen. We maken iets
smakelijks met de zonnebloemen van Vincent van Gogh, wereldberoemde
cupcakes van Piet Mondriaan en gaan nog andere leuke activiteiten doen die met
kunst te maken hebben.

Groetjes van het kunst BSO team

Laura, Dionne, Babette, Farah en Karlijn

Maandag
Zwemmen
Vandaag gaan we naar zwembad de Tweesprong
Vergeet je zwemkleding en je �ets niet.

Dinsdag
Smakelijke zonnebloemen
Iedereen lust wel iets zoets, iets krokants of een lekkere
boterham met beleg. Vandaag maken we heerlijke boter, citroen
zonnebloemen of crunch die ook nog eens goed voor ons is!

Swingo
Vandaag spelen we swingo, een muzikale variatie van
bingo. Onder leiding van DJ Siem spelen we dit spel. lukt
het jou om alle nummers te herkennen? Dan win je
misschien wel een prijsje.
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Woensdag
Kleuren kunst verzamelspel
We gaan buiten en binnen op zoek naar kleine materialen
in diverse kleuren. Vervolgens maken we er een eigen
kunstwerk van!

Gezonde appelcake
Mmm dat smaakt lekker! We maken een gezonde appelcake en
eten het gezamenlijk op.

Donderdag
Mondriaan cupcakes
Piet Mondriaan was een schilder. Hij hield niet van krom
en rond, maar wel van recht en vierkant. Hij maakte
wereldberoemde werken die wij namaken in een cupcake
variant!
Schuimkunst proefje
Een leuk proefje. Wat gebeurt er met het scheerschuim en
de voedingskleurstoffen wanneer je dit samen mengt? En
wat als je er nu een blaadje papier op legt?

Vrijdag
Verf maken? Met een eitje!
Wist je dat je zelf verf kunt maken? Hiervoor kun je ei en
vetkrijtjes gebruiken als basis. Probeer het zelf!

Smoothie
Vandaag gaan we een lekker smoothie maken! Heerlijke
vruchten in de blender en klaar!
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