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Ciao ragazzi,

Benvenuto in Italia! Deze week gaan we verder met het vieren van een Italiaans

feestje op de BSO.

We gaan Oud-Romeins hinkelen en schilderen met modder een echte Mona Lisa

na, spelen een potje hockey en maken kunst met pasta. We smikkelen van

pannenkoeken en een italiaans ijsje. We leren ook hoe je een potje kunt maken op

een pottenbakkersschijf. Misschien wordt die wel net zo scheef als de toren van

Pisa......

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Saluti van het Zonnewijzer BSO-team,

Eva, Jeroen, Meryem, Suzanne, Laura en Ilse

Maandag 2 Mei

De toren van Pisa
Je kent vast de scheve toren van Pisa wel?! Deze toren bouwen

wij vandaag na met KAPLA. Wie bouwt de hoogste en misschien

wel de meest scheve.......

Oud-Romeins Hinkelen
Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun

kracht en snelheid te testen, wij doen het gewoon omdat het

leuk is!

Lunch: Mmmmm, we eten een broodje knakworst bij de lunch.
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Dinsdag 3 Mei

Externe aanbieder: introductietraining Hockey
Hockeyvereniging Alkemade verzorgt een hockey clinic voor

onze groep! Bij de clinic leren de kinderen door spelletjes als

estafette en overspelen spelenderwijs omgaan met bal en stick.

Er wordt gehockeyd met houten sticks.

Maak een modder Mona Lisa
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met

modder kan het ook prima! Ben je benieuwd naar hoe dat gaat?

We gebruiken een paar stevige kwasten en gaan lekker aan de

slag.

Lunch: Vandaag eten we boterhammen met allerlei soorten

beleg.

Woensdag 4 Mei

Puzzelen met confetti
Puzzelen, maar dan anders! We puzzelen namelijk met confetti.

Kunnen we door de confetti heen het plaatje nog zien? Als we

goed kijken, vinden we vast de juiste match!

Levend Mariokart
3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt

als eerst over de �nish? Ga voor de winst!

Lunch: Bij de lunch eten we brood.
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Donderdag 5 Mei

Pizza van papier
Even wachten... pizza! We gaan een pizza bakken. Nee, geen

echte, maar eentje van vilt. Wat vind jij lekker op je pizza?

Interne aanbieder: Potten draaien
Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets maken

van klei. Wat heb jij altijd al willen kleien? Michelle helpt je

hierbij dus doe gezellig mee.

Lunch: Op het menu staan pannenkoeken. lekker hoor!

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?

Eetbare feesthoedjes
IJsjes zijn erg lekker om te eten, maar wist je dat we nog veel

meer kunnen doen met de hoorntjes? Zo kunnen we

bijvoorbeeld hoeden maken. En we gaan die hoedjes ook nog

eens opeten, krijg je er al net zoveel zin in als wij?

Lunch: Hoeveel boterhammen eet jij vandaag bij de lunch?

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

samenvoegen van groepen.
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