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Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

Wat �jn dat we de vakantie weer op de BSO kunnen "vieren"! Ben jij helemaal gek
op trollen, vuurspuwende draken, of andere stoere dieren? De activiteiten van deze
vakantie staan in het teken van magie en fantasie! Zo kun je zelf een draak maken
of meedoen aan de monsterestafette. We eten een lekkere fruitfantasie en maken
monsters van modder.

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor
gemaakt!

Groetjes van het fantasie BSO team,

Eva, Meryem, Laura, Maxime, Hennie en Ilse

Donderdag 21 mei
HEMELVAARTSDAG
Vandaag is de BSO gesloten!

Vrijdag 22 mei
Pas op! We maken een vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen!
Als je hem bij je mond houdt en blaast, zie je de vlammen heen-
en weer gaan!
We spelen het tikspel Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de
draak. Kruip jij in de huid van Sint Joris en weet jij de draak te
verslaan?

Maandag 25 mei
Monstergalerie
Monsters… In ieder fantasieverhaal komen ze wel voor. Maak je
eigen monsterfamilie!
Monsterestafette
Welke monsters zijn het eerste klaar met hun estafette? Rennen
maar......
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Dinsdag 26 mei
Trollen van klei
We gaan aan de slag met klei! Hier maken we namelijk de
allerleukste, meest grappige trollen van! Hoe komt jouw trol er
uit te zien?!
Bioscoop
Vanmiddag toveren we de BSO om tot bioscoop en kijken we een
�lm binnen het thema Fantasie.

Woensdag 27 mei
Vinnen van zeemeerminnen
We toveren een lange sok om tot zeemeermin-vin! Door zelf een
mooie vin in te kleuren maakt iedereen iets anders. Waar zwem
jij straks naartoe?
Naar de speeltuin
Trek maar kleding aan die vies mag worden, want we gaan
klimmen, klauteren en spelen in een speeltuin in de buurt.

Donderdag 28 mei
Moddermonsters
Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken
fantasie�guren. We gebruiken natuurlijke materialen om onze
�guren een gezicht, armen, benen enzovoort te geven. Echt heel
leuk om te doen!
Draaktiviteiten: Hoe tem je een draak?
Dit wordt draaktastisch! We doen verschillende draaktiviteiten:
spellen die te maken hebben met draken! Cool toch?!

 

21 mei
t/m

29 mei



Festival Fantasia -
Hagedissen en Vossen

Zonnewijzer BSO

Vrijdag 29 mei
Stoere dieren van noppenfolie
Soms heb je wel eens een pakketje waarbij iets verpakt zit in van dat "bubbeltjesplastic".
Dat heet noppenfolie. Weet je dat je daar eigenlijk hele leuke dingen mee kunt doen?
Ermee stempelen geeft een heel leuk resultaat. We passen dit toe bij het maken van een
draak of dinosaurus of we maken er een krokodil van.
Fruit Fantasie
We maken fantasie�guren van fruit en daarna........alles lekker opsmikkelen natuurlijk!
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