
Regenboog Rollercoaster -

Uilen

Zonnewijzer BSO

Hey lieve Uilen,

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 tijdens bijzondere proefjes, ontcijfer de geheime verborgen

kleuren tijdens de media-activiteit: Colour Tracks. We verwennen onszelf daarbij

met heerlijke regenboogcake en een gezonde regenboogfruitspies!

Kleurrijke groetjes van Daniëlle, Erika en Ilonka

Maandag 22 februari

Geef kleur aan de kunstwerken van Escher
De kunstwerken van Escher zijn heel boeiend om naar te kijken.

We gaan zelf ook zo'n kunstwerk maken met alle kleuren van

de regenboog!

Regenboogcake
Dat is leuk, een cake in regenboogkleuren... Bak je mee?

Dinsdag 23 februari

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

en afwasmiddel... Of gebruik Skittles en water en zie wat er dan

gebeurt. Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!

Klimmende kleuren
We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op

keukenpapier en hang deze aan een touwtje in het water. Wat

zal er gebeuren?

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

op keukenpapier.

 

22 februari

t/m

01 maart



Regenboog Rollercoaster -

Uilen

Zonnewijzer BSO

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.

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

op keukenpapier.

Donderdag 25 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!

Regenboogfruitspies
Een gezonde regenboog die we zelf gaan maken!

Vrijdag 26 februari

Bouw een mini achtbaan!
Steunpilaren, een looping en een bocht. Vandaag maken we

onze eigen (knikker)achtbaan!

Regenboogkwartet
Tijd voor een spelletje kwartet! Wie krijgt de meeste kwartetten

bij elkaar gespaard?

Maandag 1 maart

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

en gezond. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je

hebt een super vrolijk en lekker drankje.

Colour Tracks
Bliep! Hoor jij welke kleur verborgen zit in het liedje? Spoor de

kleur op en maak er een sel�e mee!
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