Spaghetti & Confetti Orka's/Pinguins - week 2

02 mei
t/m
06 mei

Spetters BSO
Ciao ragazzi,
Benvenuto in Italia! Deze week vieren we een Italiaans feest op de BSO.
We maken een Toren van Pisa na, spelen met regenboogspaghetti en leren
schilderen als Michelangelo. We smikkelen van pizza's, gaan met elkaar de
gladiatorenstrijd aan en openen de jacht op de Mona Lisa.
Mamma mia, we vieren feest in Italië!
Groetjes van het BSO-team

Maandag 2 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!
Lunch

Vandaag eten we een boterham.
Externe aanbieder: Taekwondo

een stijlvolle en veelzijdige vechtsport

Dinsdag 3 Mei
Pita pizza

Vandaag maken we pizza's van pita's. Beleg ze met je favoriete
topping!
Lunch

Vandaag eten we de pita pizza's en als je nog meer honger hebt kun je
nog een boterham eten.
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!
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Woensdag 4 Mei
Spaghetti Bolognese

Vandaag maken we spaghetti bolognese voor bij de lunch.
Lunch

Vandaag eten we spaghetti bolognese. Lust je dit niet of heb je nog
meer trek dan zijn er natuurlijk ook gewone boterhammen.
Maffiaspel

Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te
weten moet komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en goed
moet nadenken! Welke maf a- identiteit jij krijgt is zelfs geheim!

Donderdag 5 Mei
Romeinse tempel of theater

In Rome zijn nog prachtige tempels te vinden met mooie
mozaïeken. Hoe ziet jouw Romeinse tempel eruit? Of maak je
liever een am theater?
Lunch

Vandaag eten we een boterham bij de lunch.
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
Verrassingsuitje

Vandaag is er een verrassingsuitje!

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

