
Festival Fantasia Panda en
Koalaberen

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Wat �jn dat we weer vakantie op de BSO kunnen vieren! We hebben voor jullie een
fantastisch fantasieprogramma samen gesteld met leuke magische, creatieve en
lekker doe-activiteiten.

We hopen dat jullie een �jne vakantie hebben

Veel plezier gewenst!

Groetjes van Melissa, Asmae, Denise , Asena en Danielle namens de panda- en
koalaberen

Vrijdag 22 mei
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?
Regenboogpopcorn
Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de �lm. Lekker in
de bioscoop een bak popcorn op smullen. Nu maken we regenboog
popcorn. Extra vrolijke popcorn die ook lekker smaakt!

Maandag 25 mei
Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen hebben
ontwikkeld en laten je zien hoe je brein je voor de gek houdt. We gaan
verschillende optische illusies bekijken.
Stoepkrijtkunst
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken met
schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

Dinsdag 26 mei
Dromenvanger
Een echte dromenvanger heeft altijd de kleuren van aarde, lucht, water
en vuur in zich maar jij mag je eigen fantasie gebruiken om er eentje te
maken.
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Fantasiegenie
Fantaseren kun je leren, dus gebruik je fantasie! Word jij ook een echt
fantasiegenie?

Woensdag 27 mei
Magisch onderwaterzand
Wow, dit is echt magisch! Door dit proefje wordt zand waterafstotend
en kun je er onder water mee spelen. Haast niet te geloven toch?!
Denkbeeldig doorgeven
Ben jij theatraal? Doe dan mee met dit leuke toneelspelletje. Laat je
fantasie spreken!

Donderdag 28 mei
Lopend water
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van
keukenpapier laten we zonder zelf iets te doen het water van het ene
glas naar het andere glas gaan!
Het monster van Loch Ness is verstopt!
Het monster van Loch Ness: bijna niemand heeft hem ooit gezien. Wij
spelen dat één iemand het monster is, de rest probeert hem te vinden!

Vrijdag 29 mei
Superhelden Foto Challenge
Gewapend met een camera maak jij de buurt extra heldhaftig door
goede daden te doen waarbij je, met een beetje fantasie, een echte
superheld bent. Leg ze allemaal vast op de foto en verdien zoveel
mogelijk punten!
Kijkje door het sleutelgat
Door te tekenen wat jij ziet door jouw sleutelgat, kun je je eigen
(fantasie)wereld maken. Alles kan! Teken je je eigen kamer, of
misschien juist wel iets heel anders?
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