
Spaghetti & Confetti -

Zeeleeuwen/ Zeepaarden/

Zeehonden - week 2

Spetters BSO

Ciao ragazzi,

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

We maken een toren van spaghetti en marshmallows, we gaan heerlijk genieten

van onze eigen gemaakte ijs en fruitgondels. We bakken onze eigen pizza's, gaan

puzzelen met confetti en gaan we onze eigen keukenschort maken! 

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Groetjes van het BSO-team

Maandag 2 Mei

Bouwen met spaghetti en marshmallows
Misschien hebben je ouders wel eens gehoord van de

Marshmallow Challenge? Volwassen mensen moeten dan als

teambuildingsactiviteit met elkaar aan de slag om een toren te

bouwen met ongekookte macaroni en marshmallows. Dat gaan

wij ook doen. Samen of alleen: aan jou de keus. We maken

mooie bouwwerken.

Dinsdag 3 Mei

Lentebloemen: super "handig"
Er bestaan heel veel soorten lentebloemen. Ken jij ze

allemaal? Wij gaan deze bloemen zelf namaken met verf en

onze handen. Kies de bloem(en) die jij mooi vindt en maak

jouw eigen 'handige' lenteboeket.

Fruitgondels uit Venetië
Wij maken onze eigen gondels van heerlijk fruit! Dat wordt

smullen!

Woensdag 4 Mei

Wij eten vandaag pizza
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Pizza's bakken
Een pizza is al zo ongeloo�ijk lekker maar deze exemplaren

zouden nog wel eens extra goed kunnen smaken! Waarom? Wij

maken de pizza's zelf !

Knutsel je eigen keukenschort
Aan de slag in de keuken en niet op te hoeven letten of je op je

kleding knoeit? Draag dan een zelfgemaakt schort. We maken er

eentje van kranten!

Donderdag 5 Mei

Bingo lente
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de

lente. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

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!

We eten brood

Vrijdag 6 Mei

IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes

die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?

Italiaans ijs
Wat is er nu lekkerder dan een Italiaans ijsje? Een zelfgemaakt

Italiaans ijsje natuurlijk! Kom je hem ook maken en proeven?

We eten brood.

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

voorstelling! Deze wordt aangepast aan het thema van de groep.

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

samenvoegen van groepen.
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