
Panda en Koalaberen:

Regenboog Rollercoaster

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een �eurige

reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze knalgekke kleurenparade!

Bouw een mini achtbaan en beleef de Rollercoaster Experience. Ontdek alle kleuren

van de regenboog, ren een echte Color Run en vermaak je op onze zelfgemaakte

mobiel of tablet. We verwennen onszelf daarbij met een heerlijke gezonde slush

pappie!

Kleurrijke groetjes van het BSO team

Maandag 22 februari

Khachapury maken
We hebben allemaal wel eens een kaasbroodje gegeten of weten

tenminste wat het is, maar... Heb je wel eens Georgische kaasbroodje

gegeten? Dat gaan we vandaag maken: khachapury

Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de

winter. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 23 februari

Melkregenboog
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en

afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!

Rollercoaster Experience
Een looping en een kurkentrekker! Maak je eigen achtbaankar en

beleef het gevoel van een echte rollercoaster tijdens de online rides!

Woensdag 24 februari

Gezonde slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en

veel gezonder dan de variant van de ijssalon of de kermis. Maak de

drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en

lekker drankje.
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Stippenkunst op keukenpapier
Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op

keukenpapier.

Donderdag 25 februari

Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt het

jouw team de meeste kleurenkwartetten te verzamelen?

Bouw een mini achtbaan!
Steunpilaren, een looping en een bocht. Wat heb je eigenlijk allemaal

nodig als je een achtbaan bouwt? Kom erachter in deze toffe activiteit

en bouw je eigen mini achtbaan!

Vrijdag 26 februari

Glas in lood raamhangers
Iedere ochtend als de zon door de ramen heen schijnt, danst er

voortaan kleur op de muur. Want wij maken een mooie hanger met

kleureffect!

Tovertablet
Heb jij een tablet? We maken er deze keer zelf een. Je kunt hier met je

vinger op tekenen en het ook weer wegvegen. Cool toch?!
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