
Spaghetti & Confetti

Knuffelberen/Troetelberen

Week 1

Grote Beer BSO

Ciao ragazzi,

Benvenuto in Italia! Deze week vieren we een Italiaans feest op de BSO.

We maken een Toren van Pisa na en rijgen pastasieraden. We smikkelen van

fruitpizza's en creëren iets moois met confetti. Een mooie sleutelhanger mag

natuurlijk niet ontbreken, maak je een Ferrari of een ander ontwerp?

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Groetjes van Kelly, Henny, Marieke, Sandra, Wendy en Ellen

Maandag 25 April

Toren van Pisa
Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa? Hij

staat behoorlijk scheef. Wij maken hem na!

Cupcakes maken
We bakken en versieren cupcakes

Dinsdag 26 April

Pasta-sieraden
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het

ook gebruiken om er mooie sieraden van te maken. Kleur

de pasta en dan... rijgen maar!

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!

Woensdag 27 April

Koningsdag zijn wij gesloten
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Donderdag 28 April

Plezier met confetti
Bij een feestje hoort confetti! Deze feestelijke gekleurde

rondjes lenen zich uitstekend voor een activiteit. Pret

verzekerd! Stofzuiger bij de hand, want confetti vliegt alle

kanten 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?

Vrijdag 29 April

Ferrari sleutelhanger
Vroemmmm! Maak een toffe sleutelhanger van krimpfolie.

Liever een ander ontwerp? Dat kan natuurlijk ook!

Mamma Mia Modderijsjes
Houd jij ook zo van ijsjes? Deze kun je toch maar beter niet

opeten, al zien ze er wel heerlijk uit... Ze zijn namelijk

gemaakt van modder!

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

samenvoegen van groepen.
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