
Spaghetti & Confetti

Knuffelberen/Troetelberen

Week 2

Grote Beer BSO

Ciao ragazzi,

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

We maken we Venetiaanse maskers en fruitgondels, die laatste om op te eten. We

openen de jacht op de Mona Lisa, testen hoe sterk spaghetti is en maken zelf een

lekkere pizza.

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

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

Maandag 2 Mei

Natuurlijke Venetiaanse Maskers
Gebruik bladeren van buiten om je eigen toffe masker te maken.

Knip je masker uit, plak de bladeren op en versieren maar! Steel

de show tijdens een feest met jouw eigen masker van bladeren!

Pion voetbal

Dinsdag 3 Mei

We gaan naar de speeltuin
De Knuffelberen en Troetelberen gaan met hun eigen groep naar

de speeltuin met de BSObus

Pizza van papier
Even wachten... pizza! We gaan een pizza bakken. Nee, geen

echte, maar eentje van papier. Wat vind jij lekker op je pizza?

Fruitgondels uit Venetië
Een fruitsnack die lijkt op een boot? Deze gondels varen in Italië

door de grachten van Venetië. Waarvan is jouw gondel

gemaakt?
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Woensdag 4 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?

De jacht naar Mona Lisa
Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de deelnemers met

puzzelstukjes en zet ze snel op de juiste plek. Welk team vormt

als eerst een compleet schilderij?

Donderdag 5 Mei

Maak een modder Mona Lisa
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee

hoor, met modder kan het ook prima! Ben je benieuwd naar

hoe dat gaat? We gebruiken een paar stevige kwasten en

gaan lekker aan de slag.

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?

Vrijdag 6 Mei

Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook hele mooie

kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of

rupsen?

Homemade pizza
Zelf pizza maken is een �uitje van een cent, en eigenlijk ook veel

leuker dan bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de

supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

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

samenvoegen van groepen.
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