Spaghetti & Confetti Beresterk - week 1
Grote Beer BSO

25 april
t/m
29 april

Ciao ragazzi,
Benvenuto in Italia! Deze week vieren we een Italiaans feest op de BSO.
We bouwen een Colosseum, maken een vulkaanuitbarsting. We smikkelen van
pizza's, gaan met elkaar de gladiatorenstrijd aan.
Mamma mia, we vieren feest in Italië!
Groetjes van: Maaike, Dounia, Luc, Margareth

Maandag 25 April
Collosseum van KAPLA

KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte bouwmogelijkheden
met KAPLA. Wij gaan er mee aan de slag en bouwen het
Collosseum na!
Bootcamp

Vandaag gaan wij onder leiding van de sportcoach mee doen
aan een bootcamp. Neem je sportkleding mee.
Lunch: broodje knakworst

Dinsdag 26 April
Ferrari sleutelhanger

Vroemmmm! Maak een toffe sleutelhanger van krimpfolie.
Liever een ander ontwerp? Dat kan natuurlijk ook!
Watermeloen pizza

Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van
watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.
Buon appetito!
Gladiatorenstrijd

Een echte gladiatorenstrijd, we bevinden ons even in het oude
Rome... Wie is de winnaar?
wij eten vandaag boterhammen

Woensdag 27 April
Koningsdag zijn wij gesloten

Spaghetti & Confetti Beresterk - week 1
Grote Beer BSO
Donderdag 28 April

25 april
t/m
29 april

Bouwen met spaghetti en marshmallows

Misschien hebben je ouders wel eens gehoord van de
Marshmallow Challenge? Volwassen mensen moeten dan als
teambuildingsactiviteit met elkaar aan de slag om een toren te
bouwen met ongekookte macaroni en marshmallows. Dat gaan
wij ook doen. Samen of alleen: aan jou de keus. We maken
mooie bouwwerken.
James Bond XXL

Vandaag spelen wij olv de sportcoach, James Bond XXL

wij eten vandaag brood

Vrijdag 29 April
Vulkaanuitbarsting van de Etna met klei

In een gemiddeld jaar vinden er ongeveer 60
vulkaanuitbarstingen plaats. Heb jij ooit al wel eens een
vulkaanuitbarsting gezien of willen zien? Kom er eentje zelf
maken.
Pita Pizza

Lekker als maaltijd, snack of als hapje op een feestje. Niet
ingewikkeld, maar super simpel. En super lekker. Kies je een
simpele topping kip, salami, champignons en paprika? Of pas je
het aan naar je eigen smaak? Je kunt er alle kanten mee op.
Het beeldenmuseum

In Italië vind je heel veel verschillende beelden. De nachtwaker
krijgt te maken met bewegende beelden. Hoe loopt dit af? Speel
je mee?

Let op: Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. het mogelijk
samenvoegen van groepen.

