
Spaghetti & Confetti -

Pandaberen/Koalaberen -

week 2

Grote Beer BSO

Ciao ragazzi,

Benvenuto in Italia!

Zelf Italiaanse ijsjes en Venetiaanse fruitgondels maken. We gaan zelf Italiaanse

mode ontwerpen, compleet met sieraden. Zie jij jezelf al over de catwalk lopen?

Spaghetti kun je eten. Maar je kan er ook mee bouwen. Dat gaan wij doen. Een

gebouw, een piramide of maak je toch liever een robuust bouwsel met papier en

karton?

Op zoek naar de vlag van de tegenpartij in een potje Levend Stratego. En de dieren

van de Swiffershoeve komen bij ons op bezoek.

Groetjes,

Lisette, Asena, Harmke en Lilit

Maandag 2 Mei

Pizza bakken
Maak je eigen pizza van deeg, tomatensaus, kaas en andere lekkere

dingetjes

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!

Lunch: onze zelfgemaakte pizza’s

Dinsdag 3 Mei

Levend Stratego
Levend Stratego is afgeleid van het bordspel Stratego. Het wordt

gespeeld met twee partijen van ongeveer gelijke grootte

(bijvoorbeeld: rood en blauw). Het doel is om de "vlag" van de

tegenpartij te veroveren
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Homemade gelato
Zelf gelato maken of te wel zelf ijsjes maken is eigenlijk een

�uitje van een cent. Wel moeten we even geduld hebben, want

het moet een tijdje in de vriezer staan.

Lunch: Brood

Woensdag 4 mei

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?

De dieren van de kinderboerderij
Vandaag komen de dieren van de Swiffershoeve bij ons langs.

Het is nog een verassing welke boerderijdieren er mee komen.

We kunnen met de dieren knuffelen en spelen. Er zijn

medewerkers van de Swiffershoeve aanwezig om al jullie vragen

te beantwoorden.

Lunch: Brood

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?

Spaghetti piramide
We gaan aan de slag om met spaghetti en marshmallows als

enige materialen, een mega grote piramide te bouwen.

lunch: Broodje knakworst

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?
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Modeshow in Milaan
We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in

ieder geval creatiefste out�ts. Heb je spullen die wij hiervoor

mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO!

Lunch: Brood

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

samenvoegen van groepen.
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