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Ciao ragazzi,

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

We maken een schilderij van confetti en een mooie ketting met pasta. Sandra

komt een poppenkast voorstelling geven en juf Anna komt een workshop

Handarbeid en techniek geven! We gaan met elkaar de strijd aan met het spel

Haastige koks en smikkelen van zelfgemaakte pizza's. We maken ook een super

stoere sleutelhanger. Kortom, het wordt een super leuke en gezellige week!

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Groetjes van het BSO-team,

Eva, Suzanne, Ilse, Jeroen, Laura en Meryem

Maandag 25 April

Interne aanbieder: Poppenkast voorstelling
Onze collega Sandra van de Put geeft een interactieve

poppenkast voorstelling! Deze wordt aangepast aan het thema

van de groep.

Pasta-sieraden
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook

gebruiken om er mooie sieraden van te maken. Kleur de pasta

en dan... rijgen maar!

Vandaag eten wij lekkere boterhammen bij de lunch

 

25 april
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Dinsdag 26 April

Pita Pizza
4-12 jaar

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.

Vulkaanuitbarsting van de Etna met klei
4-12 jaar

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.

Vandaag smullen wij van de zelf gemaakte pita pizza's

Woensdag 27 April

Koningsdag zijn wij gesloten

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 aangepast aan

hun leeftijd.

Plezier met confetti
4-8 jaar

Bij een feestje hoort confetti! Deze feestelijke gekleurde rondjes

lenen zich uitstekend voor een activiteit. Pret verzekerd!

Stofzuiger bij de hand, want confetti vliegt alle kanten op.

Mmmm, lekker brood bij de lunch.
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Vrijdag 29 April

Ferrari sleutelhanger
4-12 jaar

Vroemmmm! Maak een toffe sleutelhanger van krimpfolie.

Liever een ander ontwerp? Dat kan natuurlijk ook!

Haastige koks
Verzamel snel de ingrediënten en doe ze samen in de pan.

Welke haastige koks hebben als eerst het eten op tafel staan?

Vandaag staan poffertjes op het menu voor de lunch

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

samenvoegen van groepen.

 

25 april

t/m

29 april


