
Spaghetti & Confetti -

Zeepaarden/ Zeehonden/

Zeeleeuwen - week 1

Spetters BSO

Ciao ragazzi,

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

We maken onze eigen koninklijke kroon en versieren onze eigen T-shirt voor

koningsdag. We gaan ook sportieve activiteiten doen, zoals bootcampen! Ook

spelen we Oud- Hollandse spelletjes. We maken de prachtigste sieraden van pasta

en maken we gaan onze eigen Italiaanse vlag maken.

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Groetjes van het BSO-team

Maandag 25 April

In Italië hebben ze geen Koning en Koningin. Maar wij gelukkig wel,

dus we kunnen ons alvast voorbereiden op Koningsdag. We gaan een

bootcamp doen, doen spelletjes en eten poffertjes.

Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens

deze oude spelen. Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en

het blijft leuk! Doe je ook mee?

Bootcamp
Vandaag eten we poffertjes.

Dinsdag 26 April

Koninklijke kroon
Wie wil er nou geen dag koning of koningin zijn? Kom gezellig

knutselen en maak je eigen koninklijke kroon. Zet hem op en

krijg een koninklijk gevoel!

Koningsdag T-shirt
Neem een wit of oranje T-shirt mee en versier je eigen T-shirt

voor Koningsdag!

Vandaag eten wij tosti's

Woensdag 27 April
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Koningsdag zijn wij gesloten

Donderdag 28 April

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!

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

enige materialen, een mega grote piramide te bouwen.

Vandaag eten we brood

Vrijdag 29 April

Italiaanse vlag
Hoe ziet de Italiaanse vlag eruit? Welke kleuren horen op deze

vlag? Vandaag gaan we een Italiaanse vlag maken. Doe gezellig

mee!

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

echte, maar eentje van papier of vilt. Wat vind jij lekker op je

pizza?

We eten brood

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

samenvoegen van groepen.
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