
Spaghetti & Confetti -

Pandaberen/Koalaberen -

week 1

Grote Beer BSO

Ciao ragazzi,

Benvenuto in Italia!

Deze week staat in het teken van Italiaanse gebouwen namaken en Italiaans eten.

Lekker zelfgemaakte pizza en pasta!

Op woensdag hullen we onszelf thuis in Oranje. Geen Italiaans feestje. Wel

Oerhollandse gezelligheid op Koningsdag met je eigen familie en vrienden.

Niet super Italiaans, maar wel leuk! ZWEMMEN....!!!! Vergeet op donderdag niet je

zwemspullen mee te nemen.

Groetjes,

Lisette, Asena, Harmke en Lilit

Maandag 25 April

Collosseum van KAPLA
KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte bouwmogelijkheden

met KAPLA. Wij gaan er mee aan de slag en bouwen het

Collosseum na!

Italiaanse pizza bingo!
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met

het maken van een pizza. Mmm je krijgt er bijna trek door! Wie

heeft er als eerste zijn kaart vol?

Lunch: brood

Dinsdag 26 April

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

staat behoorlijk scheef. Wij maken hem na!

 

25 april

t/m

29 april



Spaghetti & Confetti -

Pandaberen/Koalaberen -

week 1

Grote Beer BSO

Pita/Pizza
Lekker als maaltijd, snack of als hapje op een feestje. Niet

ingewikkeld, maar super simpel. En super lekker. Kies je een

simpele topping kip, salami, champignons en paprika? Of pas je

het aan naar je eigen smaak? Je kunt er alle kanten mee op.

Lunch: Onze zelfgemaakte pita/pizza

Woensdag 27 April

Vandaag zijn wij gesloten. Fijne Koningsdag!

Donderdag 28 April

Zwemmen
Neem je zwemspullen mee! Want vandaag gaan we gezellig met

z’n allen zwemmen.

Lunch: Brood

Vrijdag 29 April

Ferrari sleutelhanger
Vroemmmm! Maak een toffe sleutelhanger van krimpfolie.

Liever een ander ontwerp? Dat kan natuurlijk ook!

Pasta maken
We gaan vandaag zelf pasta maken en lunchen zoals echte

Italianen.

Lunch: Zelfgemaakte pasta

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

samenvoegen van groepen.
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