Spaghetti & Confetti Beresterk - week 2

02 mei
t/m
06 mei

Grote Beer BSO
Ciao ragazzi,
Benvenuto in Italia! Deze week vieren we een Italiaans feest op de BSO.
We leren schilderen als Michelangelo. We smikkelen van een tosti, gaan met
elkaar de gladiatorenstrijd aan en gaan aan de slag met spaghetti.
Mamma mia, we vieren feest in Italië!
Groetjes van: Maaike, Dounia, Luc, Margareth

Maandag 2 Mei
IJscoupe van stoepkrijt

Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes
die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?
Tien tellen in Italië

Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen! Hoe
minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Wij eten boterhammen
Dinsdag 3 Mei
Foppen met Foodfoto's

Weet jij wat een optische illusie is? (moeilijk woord hè..) Het
betekent gezichtsbedrog! Iets wat je anders ziet dan het in
werkelijkheid is. Wij gaan dit fotograferen!
Panini Tosti

voor de lunch maken wij overheerlijke panini tosti
Levend Stratego

Vandaag spelen wij onder leiding van de sport coach, Levend
Statego
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Woensdag 4 Mei
Schilderen als Michelangelo

Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het prachtige plafond van
de Sixtijnse kapel in Rome. Wat een uitdaging om dit al liggend
op je rug te moeten doen. Test maar eens uit hoe moeilijk dat is!
Oud-Romeins Hinkelen

Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun
kracht en snelheid te testen, wij doen het gewoon omdat het
leuk is!
wij eten brood

Donderdag 5 Mei
Voetbal: Ac Milan - Juventus

Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je
kans. Wie wint de wedstrijd? Wordt het Ac Milaan of Juventus?
Interne aanbieder: Potten draaien

Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets maken
van klei. Wat heb jij altijd al willen kleien? Michelle helpt je
hierbij dus doe gezellig mee.
wij maken voor de lunch een heerlijk broodje gezond.

Vrijdag 6 Mei
Spaghetti piramide

We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met
spaghetti en marshmallows als enige materialen, een mega
grote piramide te bouwen?
Hoe sterk is spaghetti?

Spaghetti heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook
een experiment mee kunt doen? Het lijken hele dunne stokjes,
dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze
hebben?
wij eten brood
Let op: Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. het mogelijk
samenvoegen van groepen.

