Spaghetti & Confetti Orka's/Pinguins - week 1
Spetters BSO
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Ciao ragazzi,
Benvenuto in Italia! Deze week vieren we een Italiaans feest op de BSO.
We maken een Toren van Pisa na, bootsen een vulkaanuitbarsting na en leren
schilderen als Michelangelo. We smikkelen van pizza's, maken coole
sleutelhangers en nog veel meer zoals je hieronder kunt zien!
Mamma mia, we vieren feest in Italië!
Groetjes van het BSO-team,
Babette, Aioub en Laura

Maandag 25 April
Bouwkunst

Het Colosseum, de toren van Pisa, een Egyptische piramide... het
zijn allemaal bekende bouwwerken. Wij bouwen vandaag ook
een bekend bouwwerk, maar dan met onze eigen blokken!
Lunch

Vandaag eten we pita pizza's. Beleg je pita met wat je zelf lekker vindt!
Heb je meer trek dan zijn er ook nog gewone boterhammen.
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.

Dinsdag 26 April
Zwemmen bij de Tweesprong

Vandaag beginnen we de vakantie met een frisse duik bij de
Tweesprong! Vergeet vandaag je zwemspullen en je ets niet!
Lunch

We nemen boterhammen mee naar het zwembad.
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Relaxte middag

Na het zwemmen gaan we lekker chillen! We kijken een lmpje,
spelen een spelletje of doen iets anders waar je zin in hebt.
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Vandaag zijn wij gesloten vanwege Koningsdag, wij wensen jullie allemaal een
gezellige dag!

Donderdag 28 April
Externe aanbieder: Handarbeid en techniek

Anna is handarbeid docent op de Kinderbrug in Rijpwetering.
Zij wil graag haar expertise delen met andere kinderen uit de
omgeving. Anna kan zowel een creatieve workshop als een
techniek workshop aanbieden voor kinderen in de leeftijd van
7-12 jaar.
Lunch

Vandaag eten we een tosti bij de lunch. Heb je meer trek dan kun je
altijd nog een boterham eten.
Italiaanse Fashion Photobooth

Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal 'props' die we
kunnen maken. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel
genoeg. We gebruiken ze voor onze Italiaanse Fashion
Fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het
maken van sel es. Hoe wil jij op de foto?

Vrijdag 29 April
Pastasalade maken

Als je aan Italië denkt dan denk je natuurlijk aan pasta.
Vandaag maken we een lekkere pastasalade die we bij de lunch
opeten.
Lunch

Vandaag eten we onze zelfgemaakte pastasalade bij de lunch.
Ferrari sleutelhanger

Vroemmmm! Maak een toffe sleutelhanger van krimpfolie.
Liever een ander ontwerp? Dat kan natuurlijk ook!
Let op: Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. het mogelijk
samenvoegen van groepen.

